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patentY

UDZielone praWa 
(od nr 242 501 do nr 242 539)

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) 242509 (41) 2016 11 21 
(51) A41D 13/05 (2006 .01) 
 A41D 13/11 (2006 .01) 
 A42B 1/018 (2021 .01) 
 A61F 9/04 (2006 .01)
(21) 412317 (22) 2015 05 12

(72) DOBOSZ ARTUR, Szczecin (PL)
(73) DOBOSZ ARTUR, Szczecin (PL);  
NOWAKOWSKA RENATA, Szczecin (PL)
(54) Ochraniacz podróżny jednorazowy

(B1) (11) 242522 (41) 2022 08 16 
(51) A47G 27/02 (2006 .01) 
 D04G 3/02 (2006 .01) 
 D05C 15/04 (2006 .01) 
 D06N 7/00 (2006 .01) 
 D05C 17/02 (2006 .01)
(21) 436914 (22) 2021 02 10
(72) DOBROSIŃSKA BEATA, Kowary (PL); KOMOR KRZYSZTOF, 
Wałbrzych (PL); STAWIARSKI TADEUSZ, Kamienna Góra (PL)
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(73) KOWARY CARPETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamienna Góra (PL)
(54) Sposób wytwarzania wykładziny

(B1) (11) 242523 (41) 2022 05 02 
(51) A61B 10/00 (2006 .01)
(21) 435816 (22) 2020 10 29
(72) NOWOCIEŃ SYLWESTER, Wojciechowice (PL);  
HIRNLE LIDIA, Wrocław (PL); HIRNLE PIOTR, Warszawa (PL)
(73) PHALGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lublin (PL)
(54) Telemetryczny insert ginekologiczny z inteligentnym zasilaniem 
i sposób inteligentnego zasilania telemetrycznego insertu gineko-
logicznego

(B1) (11) 242507 (41) 2022 04 11 
(51) A61K 33/38 (2006 .01) 
 A61K 31/122 (2006 .01) 
 A61P 31/04 (2006 .01) 
 A61P 17/02 (2006 .01)
(21) 437695 (22) 2021 04 26
(72) KRYCHOWIAK-MAŚNICKA MARTA, Gdańsk (PL);  
KRÓLICKA ALEKSANDRA, Gdańsk (PL);  
BIELICKA-GIEŁDOŃ ALEKSANDRA, Gdańsk (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Mieszanina naftochinonu i srebra oraz zastosowanie mieszani-
ny jako środka przeciwbakteryjnego do zwalczania Pseudomonas 
aeruginosa

(B1) (11) 242503 (41) 2021 02 08 
(51) B01D 53/64 (2006 .01) 
 B01J 20/20 (2006 .01)
(21) 430723 (22) 2019 07 26
(72) BUDZYŃ STANISŁAW, Kraków (PL); MARCZAK MARTA, 
Stalowa Wola (PL); WIEROŃSKA FAUSTYNA, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM . STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób usuwania pierwiastków toksycznych z gazów spalinowych

(B1) (11) 242508 (41) 2020 06 29 
(51) B01L 3/00 (2006 .01) 
 B01L 7/00 (2006 .01) 
 C12Q 1/6844 (2018 .01)
(21) 428242 (22) 2018 12 18
(72) ZIÓŁKOWSKI ROBERT, Pruszków (PL); JASTRZĘBSKA ELŻBIETA, 
Warszawa (PL); SPÓLNIK IZABELA, Warszawa (PL); DYBKO ARTUR, 
Warszawa (PL); MALINOWSKA ELŻBIETA, Ustanów (PL); 
BRZÓZKA ZBIGNIEW, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Przepływowy mikrosystem do przeprowadzenia łańcuchowej 
reakcji polimerazy (PCR)

(B1) (11) 242533 (41) 2022 10 24 
(51) B08B 3/02 (2006 .01) 
 F24S 80/00 (2018 .01) 
 H01L 31/042 (2014 .01)
(21) 437705 (22) 2021 04 22
(72) PROSZAK-MIĄSIK DANUTA, Rzeszów (PL);  
NYCZ BARTOSZ, Ujkowice (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie do oczyszczania paneli słonecznych

(B1) (11) 242516 (41) 2020 08 10 
(51) B32B 15/092 (2006 .01) 
 B32B 27/38 (2006 .01) 
 B32B 37/02 (2006 .01)
(21) 432772 (22) 2020 01 31

(72) OSTAPIUK MONIKA, Lublin (PL);  
LOPES MARQUES ANA CLARA, Moscavide-Portela (PT); 
SUROWSKA BARBARA, Lublin (PL);  
BIENIAŚ JAROSŁAW, Dąbrowica (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL);  
Instituto Superior Técnico, Lizbona (PT)
(54) Sposób wytwarzania laminatu magnez-węgiel

(B1) (11) 242517 (41) 2020 08 10 
(51) B32B 15/092 (2006 .01) 
 B32B 27/38 (2006 .01) 
 B32B 37/02 (2006 .01) 
 C23F 11/08 (2006 .01)
(21) 432773 (22) 2020 01 31
(72) OSTAPIUK MONIKA, Lublin (PL);  
LOPES MARQUES ANA CLARA, Moscavide-Portela (PT); 
SUROWSKA BARBARA, Lublin (PL);  
BIENIAŚ JAROSŁAW, Dąbrowica (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL);  
Instituto Superior Técnico, Lizbona (PT)
(54) Sposób wytwarzania laminatu magnez-węgiel

(B1) (11) 242518 (41) 2020 08 10 
(51) B32B 15/092 (2006 .01) 
 B32B 27/38 (2006 .01) 
 C23F 11/08 (2006 .01)
(21) 432774 (22) 2020 01 31
(72) OSTAPIUK MONIKA, Lublin (PL);  
LOPES MARQUES ANA CLARA, Moscavide-Portela (PT); 
SUROWSKA BARBARA, Lublin (PL);  
BIENIAŚ JAROSŁAW, Dąbrowica (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL);  
Instituto Superior Técnico, Lizbona (PT)
(54) Laminat magnez-węgiel

(B1) (11) 242519 (41) 2020 08 10 
(51) B32B 15/092 (2006 .01) 
 B32B 27/38 (2006 .01)
(21) 432775 (22) 2020 01 31
(72) OSTAPIUK MONIKA, Lublin (PL);  
LOPES MARQUES ANA CLARA, Moscavide-Portela (PT); 
SUROWSKA BARBARA, Lublin (PL);  
BIENIAŚ JAROSŁAW, Dąbrowica (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL);  
Instituto Superior Técnico, Lizbona (PT)
(54) Laminat magnez-węgiel

(B1) (11) 242520 (41) 2020 08 10 
(51) B32B 15/092 (2006 .01) 
 B32B 27/38 (2006 .01) 
 C23F 11/08 (2006 .01)
(21) 432776 (22) 2020 01 31
(72) OSTAPIUK MONIKA, Lublin (PL);  
LOPES MARQUES ANA CLARA, Moscavide-Portela (PT); 
SUROWSKA BARBARA, Lublin (PL);  
BIENIAŚ JAROSŁAW, Dąbrowica (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL);  
Instituto Superior Técnico, Lizbona (PT)
(54) Laminat magnez-węgiel

(B1) (11) 242521 (41) 2020 08 10 
(51) B32B 15/092 (2006 .01) 
 B32B 27/38 (2006 .01) 
 B32B 37/02 (2006 .01) 
 C23F 11/08 (2006 .01)
(21) 432777 (22) 2020 01 31
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(72) OSTAPIUK MONIKA, Lublin (PL);  
LOPES MARQUES ANA CLARA, Moscavide-Portela (PT); 
SUROWSKA BARBARA, Lublin (PL);  
BIENIAŚ JAROSŁAW, Dąbrowica (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL);  
Instituto Superior Técnico, Lizbona (PT)
(54) Sposób wytwarzania laminatu magnez-węgiel

(B1) (11) 242531 (41) 2021 10 25 
(51) B32B 21/02 (2006 .01) 
 B27N 3/00 (2006 .01) 
 C08J 5/04 (2006 .01) 
 C08L 1/02 (2006 .01) 
 C12P 19/04 (2006 .01) 
 C12R 1/01 (2006 .01)
(21) 433630 (22) 2020 04 21
(72) BETLEJ IZABELA, Krosno (PL);  
BORUSZEWSKI PIOTR JAKUB, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Trójwarstwowa płyta wiórowa modyfikowana celulozą bakte-
ryjną i sposób wytwarzania płyty

(B1) (11) 242512 (41) 2022 06 27 
(51) B60M 1/20 (2006 .01) 
 H02G 5/04 (2006 .01)
(21) 436832 (22) 2021 02 01
(72) JARACZ ANDRZEJ, Bydgoszcz (PL)
(73) UNILIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz (PL)
(54) Zawiesie do szynoprzewodu

(B1) (11) 242527 (41) 2021 06 14 
(51) B63H 1/38 (2006 .01) 
 B63H 1/12 (2006 .01)
(21) 432036 (22) 2019 12 02
(72) KAPELSKI DARIUSZ, Otwock (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ –  
INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Hydro-rotor do napędu pojazdów podwodnych zwłaszcza za-
nurzonych w gęstych cieczach

(B1) (11) 242526 (41) 2022 05 16 
(51) C05G 1/08 (2006 .01) 
 C05C 1/02 (2006 .01) 
 C05C 13/00 (2006 .01)
(21) 435931 (22) 2020 11 10
(72) KRAWCZYŃSKI TOMASZ, Chorzów (PL);  
BISKUPSKI ANDRZEJ, Wrocław (PL);  
MOSZOWSKI BARTOSZ, Opole (PL);  
KAPUSTA ANDRZEJ, Dziergowice (PL);  
STAŃCZYK PIOTR, Ostrożnica (PL);  
ŻAK KONRAD, Kędzierzyn-Koźle (PL);  
BISKUPSKI PIOTR, Wrocław (PL);  
DBAJ EUGENIUSZ, Kędzierzyn-Koźle (PL);  
WOLFF EWA, Kędzierzyn-Koźle (PL); NIEMIEC TERESA, Cisek (PL); 
ŻAK KATARZYNA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Sposób otrzymywania nawozowej saletry amonowej z wypeł-
niaczem

(B1) (11) 242525 (41) 2021 10 25 
(51) C07C 255/58 (2006 .01) 
 C08K 5/315 (2006 .01) 
 C08F 2/50 (2006 .01)
(21) 433603 (22) 2020 04 20

(72) ORTYL JOANNA, Złotniki (PL); TOMAL WIKTORIA, 
Myślenice (PL); CHACHAJ-BREKIESZ ANNA, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM . TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 
Kraków (PL)
(54) Pochodne 2-amino-4-metylobenzeno-1,3-dikarbonitrylu, spo-
soby wytwarzania pochodnych 2-amino-4-metylobenzeno-1,3-di-
karbonitrylu, zastosowanie pochodnych 2-amino-4-metyloben-
zeno-1,3-dikarbonitrylu i kompozycje fotoinicjujące do procesów 
fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej, hybrydowej 
i tiol-en

(B1) (11) 242515 (41) 2022 04 25 
(51) C07D 209/18 (2006 .01) 
 C07C 229/12 (2006 .01) 
 A01P 21/00 (2006 .01)
(21) 435755 (22) 2020 10 21
(72) NIEMCZAK MICHAŁ, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Ciecze jonowe z kationem N-alkilobetainy oraz anionem indo-
lilooctanowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie

(B1) (11) 242513 (41) 2022 06 27 
(51) C07D 263/14 (2006 .01)
(21) 436493 (22) 2020 12 24
(72) JĘDRZEJEWSKA BEATA, Bydgoszcz (PL);  
SZUKALSKI ADAM, Kalisz (PL)
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA IM . JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, 
Bydgoszcz (PL)
(54) Nieliniowy materiał optyczny do przetwarzania i wzmacniania 
światła .

(B1) (11) 242529 (41) 2020 02 24 
(51) C07H 15/26 (2006 .01) 
 C07D 475/08 (2006 .01) 
 A61K 31/7052 (2006 .01) 
 A61K 31/519 (2006 .01) 
 A61P 35/00 (2006 .01)
(21) 426731 (22) 2018 08 20
(72) AGRAWAL SIDDARTH, Żerniki 
Wrocławskie (PL); WOŹNIAK MARTA, Wrocław (PL); SZEJA WIESŁAW, 
Żernica (PL); AGRAWAL ANIL KUMAR, Żerniki Wrocławskie (PL); 
GAMIAN ANDRZEJ, Wrocław (PL); KRAWCZYK MONIKA, 
Olkusz (PL); PASTUCH-GAWOŁEK GABRIELA, Gliwice (PL); 
MAKUCH SEBASTIAN, Skrzypne (PL); WIŚNIEWSKI JERZY, 
Wrocław (PL); ZIÓŁKOWSKI PIOTR, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY  
IM . PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Glikokoniugatowa pochodna metotreksatu i glukozy, jej zasto-
sowanie oraz sposób otrzymywania

(B1) (11) 242505 (41) 2021 12 06 
(51) C23C 24/10 (2006 .01) 
 B22F 10/28 (2021 .01) 
 C22C 27/06 (2006 .01) 
 C22C 9/00 (2006 .01) 
 C23G 1/00 (2006 .01)
(21) 434200 (22) 2020 06 04
(72) DOMAGAŁA-DUBIEL JUSTYNA, Gliwice (PL);  
JANICKI DAMIAN, Zabrze (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ –  
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytowych warstw wierzchnich 
na miedzi i jej stopach

(B1) (11) 242524 (41) 2017 10 23 
(51) E04G 21/32 (2006 .01) 
 E04G 7/00 (2006 .01) 
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 E04G 5/00 (2006 .01) 
 E04G 5/04 (2006 .01) 
 E04G 1/22 (2006 .01) 
 E04G 5/14 (2006 .01)
(21) 416920 (22) 2016 04 21
(72) BARCHAN ADAM, Kielce (PL)
(73) ERMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Stąporków (PL)
(54) Urządzenie i sposób do zabezpieczenia stref roboczych, zwłasz-
cza w budownictwie

(B1) (11) 242502 (41) 2021 06 14 
(51) E06B 5/18 (2006 .01) 
 E05F 15/70 (2015 .01) 
 G21F 7/00 (2006 .01)
(21) 432053 (22) 2019 12 03
(72) WÓJTOWICZ MAREK, Otwock (PL); TRZUSKOWSKI JAN, 
Garwolin (PL); ZAJĄC ARKADIUSZ, Pilawa (PL); ŻYŁKA LESZEK, 
Otwock (PL); KUCIAK ANDRZEJ, Sobolew (PL); MASTERNAK ANNA, 
Celestynów (PL)
(73) NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH, Otwock (PL)
(54) Drzwi ochronne przed promieniowaniem jonizującym do po-
mieszczeń radiologicznych

(B1) (11) 242539 (41) 2021 12 27 
(51) F01D 1/36 (2006 .01)
(21) 434394 (22) 2020 06 20
(72) OLPIŃSKI MIECZYSŁAW, Otwock (PL);  
CHAJA PATRYK ROBERT, Susz (PL)
(73) OLPIŃSKI MIECZYSŁAW, Otwock (PL);  
CHAJA PATRYK ROBERT, Susz (PL)
(54) Turbina bezłopatkowa

(B1) (11) 242501 (41) 2020 10 05 
(51) F04D 3/00 (2006 .01) 
 F04D 13/00 (2006 .01) 
 F04D 13/08 (2006 .01)
(21) 429340 (22) 2019 03 23
(72) ZAKRZEWSKI MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) ZAKRZEWSKI MACIEJ, Warszawa (PL); 
WILCZYŃSKI LECH, Warszawa (PL); WIĘCH SŁAWOMIR, Warszawa (PL); 
KOWALCZYK MATEUSZ, Berlin (DE)
(54) System tłoczący z pompą tłoczącą do przetłaczania medium 
w postaci ciekłej

(B1) (11) 242504 (41) 2021 11 02 
(51) F17C 1/10 (2006 .01) 
 B23K 101/12 (2006 .01) 
 C09D 7/00 (2018 .01)
(21) 433743 (22) 2020 04 29
(72) GRZECH BOGDAN, Stara Wieś (PL);  
ZAPRZALSKI PRZEMYSŁAW, Poznań (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO METALI NIEŻELAZNYCH BOBREK 
SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF I PAWEŁ KLESZCZ,  
BRONISŁAW KOŹBIAŁ, Bobrek (PL)
(54) Sposób wytwarzania zbiorników ciśnieniowych

(B1) (11) 242530 (41) 2021 07 26 
(51) F23B 10/02 (2011 .01) 
 F23B 90/04 (2011 .01) 
 F23J 15/02 (2006 .01)
(21) 432663 (22) 2020 01 22
(72) STRZELCZYK MARIAN, Grudziądz (PL)
(73) STRZELCZYK MARIAN EKO-WERY, Olsztyn (PL);  
STRZELCZYK-HUMIENNY AGNIESZKA, Kwidzyn (PL)
(54) Zespół dopalacza spalin

(B1) (11) 242532 (41) 2022 07 25 
(51) F24D 13/04 (2006 .01) 
 C09K 5/04 (2006 .01) 
 F24C 7/00 (2006 .01) 
 F24H 3/00 (2022 .01) 
 C07C 49/167 (2006 .01)
(21) 436719 (22) 2021 01 21
(72) PASLAVSKYI MYKOLA, Ivano-Frankivsk (UA)
(73) INNEFTECH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(54) Gazowo-próżniowy elektryczny panel grzewczy

(B1) (11) 242506 (41) 2022 03 14 
(51) G01N 1/10 (2006 .01) 
 G01N 33/00 (2006 .01) 
 A01G 25/02 (2006 .01)
(21) 438925 (22) 2021 09 10
(72) KORMANEK MARIUSZ, Kraków (PL); MATEUSIAK ŁUKASZ, 
Rymanów (PL); MAŁEK STANISŁAW, Zielonki (PL); BANACH JACEK, 
Stara Wieś (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY  
IM . HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Stanowisko do pobierania próbek przesączu cieczy z kaset 
szkółkarskich

(B1) (11) 242514 (41) 2020 01 02 
(51) G01N 33/00 (2006 .01) 
 G01N 33/46 (2006 .01) 
 G01N 1/28 (2006 .01)
(21) 426161 (22) 2018 06 30
(72) WISTUBA MAŁGORZATA, Katowice (PL); MALIK IRENEUSZ, 
Tarnowskie Góry (PL); KRĄPIEC MAREK, Kraków (PL)
(73) KRĄPIEC MAREK LABORATORIUM DATOWAŃ 
BEZWZGLĘDNYCH, Cianowice (PL); UNIWERSYTET ŚLĄSKI 
W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób identyfikacji ryzyka katastrofalnego osuwania

(B1) (11) 242534 (41) 2022 07 25 
(51) G01N 33/02 (2006 .01) 
 G01N 30/72 (2006 .01) 
 G01N 33/48 (2006 .01) 
 G01N 33/68 (2006 .01)
(62) 433103
(21) 439960 (22) 2020 02 28
(72) MONTOWSKA MAGDALENA, Poznań (PL); 
KOTECKA-MAJCHRZAK KLAUDIA, Poznań (PL);  
FORNAL EMILIA, Lublin (PL); SUMARA AGATA, Kraśnik (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL); 
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Zestaw do wykrywania i identyfikacji nasion roślin oleistych, 
w szczególności kokosa właściwego (Cocos nucifera L) i jego pro-
duktów ubocznych w produktach spożywczych oraz sposób wy-
krywania i  identyfikacji nasion roślin oleistych, w szczególności 
kokosa właściwego (Cocos nucifera L) i jego produktów ubocznych 
w produktach spożywczych

(B1) (11) 242535 (41) 2022 07 25 
(51) G01N 33/02 (2006 .01) 
 G01N 30/72 (2006 .01) 
 G01N 33/48 (2006 .01) 
 G01N 33/68 (2006 .01)
(62) 433103
(21) 439963 (22) 2020 02 28
(72) MONTOWSKA MAGDALENA, Poznań (PL);  
KOTECKA-MAJCHRZAK KLAUDIA, Poznań (PL);  
FORNAL EMILIA, Lublin (PL); SUMARA AGATA, Kraśnik (PL)
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(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL); 
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Zestaw do wykrywania i identyfikacji nasion roślin oleistych, 
w szczególności lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L .) i  jego 
produktów ubocznych w produktach spożywczych oraz sposób 
wykrywania i identyfikacji nasion roślin oleistych, w szczególności 
lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L .) i jego produktów ubocz-
nych w produktach spożywczych

(B1) (11) 242536 (41) 2022 08 22 
(51) G01N 33/02 (2006 .01) 
 G01N 30/72 (2006 .01) 
 G01N 33/48 (2006 .01) 
 G01N 33/68 (2006 .01)
(62) 433103
(21) 439964 (22) 2020 02 28
(72) MONTOWSKA MAGDALENA, Poznań (PL);  
KOTECKA-MAJCHRZAK KLAUDIA, Poznań (PL);  
FORNAL EMILIA, Lublin (PL); SUMARA AGATA, Kraśnik (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL); 
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Zestaw do wykrywania i identyfikacji nasion roślin oleistych, 
w szczególności sezamu indyjskiego i jego produktów ubocznych 
w produktach spożywczych oraz sposób wykrywania i identyfikacji 
nasion roślin oleistych, w szczególności sezamu indyjskiego i jego 
produktów ubocznych w produktach spożywczych

(B1) (11) 242537 (41) 2022 08 22 
(51) G01N 33/02 (2006 .01) 
 G01N 30/72 (2006 .01) 
 G01N 33/48 (2006 .01) 
 G01N 33/68 (2006 .01)
(62) 433103
(21) 439966 (22) 2020 02 28
(72) MONTOWSKA MAGDALENA, Poznań (PL);  
KOTECKA-MAJCHRZAK KLAUDIA, Poznań (PL);  
FORNAL EMILIA, Lublin (PL); SUMARA AGATA, Kraśnik (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL); 
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Zestaw do wykrywania i identyfikacji nasion roślin oleistych, 
w szczególności słonecznika zwyczajnego i jego produktów ubocz-
nych w produktach spożywczych oraz sposób wykrywania i iden-
tyfikacji nasion roślin oleistych, w szczególności słonecznika zwy-
czajnego i jego produktów ubocznych w produktach spożywczych

(B1) (11) 242538 (41) 2022 08 22 
(51) G01N 33/02 (2006 .01) 
 G01N 30/72 (2006 .01) 
 G01N 33/48 (2006 .01) 
 G01N 33/68 (2006 .01)
(62) 433103
(21) 439968 (22) 2020 02 28
(72) MONTOWSKA MAGDALENA, Poznań (PL);  
KOTECKA-MAJCHRZAK KLAUDIA, Poznań (PL);  
FORNAL EMILIA, Lublin (PL); SUMARA AGATA, Kraśnik (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL); 
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Zestaw do wykrywania i identyfikacji nasion roślin oleistych, 
w szczególności ostropestu plamistego (Silybum marianum L .) i jego 
produktów ubocznych w produktach spożywczych oraz sposób 
wykrywania i identyfikacji nasion roślin oleistych, w szczególności 
ostropestu plamistego (Silybum marianum L .) i  jego produktów 
ubocznych w produktach spożywczych

(B1) (11) 242528 (41) 2021 07 12 
(51) G01N 33/32 (2006 .01) 
 G01N 21/65 (2006 .01) 
 G01N 1/28 (2006 .01)
(21) 432502 (22) 2020 01 09

(72) WAGNER BARBARA, Warszawa (PL); MAZUR MACIEJ, 
Warszawa (PL); WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW, Warszawa (PL); 
IMIŃSKA EWA, Ugniewo (PL); CICHOWICZ GRZEGORZ, Ełk (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób przygotowania próbek farb malarskich do identyfikacji 
pigmentów metodami spektroskopowymi, a zwłaszcza metodą 
spektroskopii ramanowskiej

(B1) (11) 242510 (41) 2022 04 04 
(51) H01B 11/22 (2006 .01) 
 G02B 6/44 (2006 .01) 
 H01B 11/02 (2006 .01) 
 H01B 11/06 (2006 .01) 
 H01B 7/36 (2006 .01)
(21) 435551 (22) 2020 09 29
(72) KALISZ JAN, Rzeszów (PL); KALISZ BARTŁOMIEJ, Łódź (PL); 
KALISZ RAFAŁ, Jasionka (PL); CICHOŃ ADAM, Kraków (PL); 
WRONIKOWSKI MARIAN, Hornówek (PL);  
WALKOWICZ FILIP, Kielce (PL)
(73) FIBRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zaczernie (PL)
(54) Uniwersalny hybrydowy kabel teleinformatyczny do transmisji 
danych

(B1) (11) 242511 (41) 2022 04 04 
(51) H01B 11/22 (2006 .01) 
 G02B 6/44 (2006 .01) 
 H01B 11/02 (2006 .01) 
 H01B 11/06 (2006 .01) 
 H01B 7/36 (2006 .01)
(21) 435552 (22) 2020 09 29
(72) KALISZ JAN, Rzeszów (PL); KALISZ BARTŁOMIEJ, Łódź (PL); 
KALISZ RAFAŁ, Jasionka (PL); CICHOŃ ADAM, Kraków (PL); 
WRONIKOWSKI MARIAN, Hornówek (PL);  
WALKOWICZ FILIP, Kielce (PL)
(73) FIBRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zaczernie (PL)
(54) Uniwersalny innowacyjny hybrydowy kabel

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

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

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01G 25/02 (2006 .01) 242506*
A01P 21/00 (2006 .01) 242515*
A41D 13/05 (2006 .01) 242509
A41D 13/11 (2006 .01) 242509*
A42B 1/018 (2021 .01) 242509*
A47G 27/02 (2006 .01) 242522
A61B 10/00 (2006 .01) 242523
A61F 9/04 (2006 .01) 242509*
A61K 33/38 (2006 .01) 242507
A61K 31/122 (2006 .01) 242507*
A61K 31/7052 (2006 .01) 242529*
A61K 31/519 (2006 .01) 242529*
A61P 31/04 (2006 .01) 242507*
A61P 17/02 (2006 .01) 242507*
A61P 35/00 (2006 .01) 242529*

B01D 53/64 (2006 .01) 242503
B01J 20/20 (2006 .01) 242503*
B01L 3/00 (2006 .01) 242508
B01L 7/00 (2006 .01) 242508*
B08B 3/02 (2006 .01) 242533
B22F 10/28 (2021 .01) 242505*
B23K 101/12 (2006 .01) 242504*
B27N 3/00 (2006 .01) 242531*
B32B 15/092 (2006 .01) 242516
B32B 27/38 (2006 .01) 242516*
B32B 37/02 (2006 .01) 242516*
B32B 15/092 (2006 .01) 242517
B32B 27/38 (2006 .01) 242517*
B32B 37/02 (2006 .01) 242517*
B32B 15/092 (2006 .01) 242518
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 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

 1 2  1 2

B32B 27/38 (2006 .01) 242518*
B32B 15/092 (2006 .01) 242519
B32B 27/38 (2006 .01) 242519*
B32B 15/092 (2006 .01) 242520
B32B 27/38 (2006 .01) 242520*
B32B 15/092 (2006 .01) 242521
B32B 27/38 (2006 .01) 242521*
B32B 37/02 (2006 .01) 242521*
B32B 21/02 (2006 .01) 242531
B60M 1/20 (2006 .01) 242512
B63H 1/38 (2006 .01) 242527
B63H 1/12 (2006 .01) 242527*
C05C 1/02 (2006 .01) 242526*
C05C 13/00 (2006 .01) 242526*
C05G 1/08 (2006 .01) 242526
C07C 255/58 (2006 .01) 242525
C07C 229/12 (2006 .01) 242515*
C07C 49/167 (2006 .01) 242532*
C07D 209/18 (2006 .01) 242515
C07D 263/14 (2006 .01) 242513
C07D 475/08 (2006 .01) 242529*
C07H 15/26 (2006 .01) 242529
C08F 2/50 (2006 .01) 242525*
C08J 5/04 (2006 .01) 242531*
C08K 5/315 (2006 .01) 242525*
C08L 1/02 (2006 .01) 242531*
C09D 7/00 (2018 .01) 242504*
C09K 5/04 (2006 .01) 242532*
C12P 19/04 (2006 .01) 242531*
C12Q 1/6844 (2018 .01) 242508*
C12R 1/01 (2006 .01) 242531*
C22C 27/06 (2006 .01) 242505*
C22C 9/00 (2006 .01) 242505*
C23C 24/10 (2006 .01) 242505
C23F 11/08 (2006 .01) 242517*
C23F 11/08 (2006 .01) 242518*
C23F 11/08 (2006 .01) 242520*
C23F 11/08 (2006 .01) 242521*
C23G 1/00 (2006 .01) 242505*
D04G 3/02 (2006 .01) 242522*
D05C 15/04 (2006 .01) 242522*
D05C 17/02 (2006 .01) 242522*
D06N 7/00 (2006 .01) 242522*
E04G 21/32 (2006 .01) 242524
E04G 7/00 (2006 .01) 242524*
E04G 5/00 (2006 .01) 242524*
E04G 5/04 (2006 .01) 242524*
E04G 1/22 (2006 .01) 242524*
E04G 5/14 (2006 .01) 242524*
E05F 15/70 (2015 .01) 242502*
E06B 5/18 (2006 .01) 242502
F01D 1/36 (2006 .01) 242539

F04D 3/00 (2006 .01) 242501
F04D 13/00 (2006 .01) 242501*
F04D 13/08 (2006 .01) 242501*
F17C 1/10 (2006 .01) 242504
F23B 10/02 (2011 .01) 242530
F23B 90/04 (2011 .01) 242530*
F23J 15/02 (2006 .01) 242530*
F24C 7/00 (2006 .01) 242532*
F24D 13/04 (2006 .01) 242532
F24H 3/00 (2022 .01) 242532*
F24S 80/00 (2018 .01) 242533*
G01N 1/10 (2006 .01) 242506
G01N 33/00 (2006 .01) 242506*
G01N 33/00 (2006 .01) 242514
G01N 33/46 (2006 .01) 242514*
G01N 1/28 (2006 .01) 242514*
G01N 33/02 (2006 .01) 242534
G01N 30/72 (2006 .01) 242534*
G01N 33/48 (2006 .01) 242534*
G01N 33/68 (2006 .01) 242534*
G01N 33/02 (2006 .01) 242535
G01N 30/72 (2006 .01) 242535*
G01N 33/48 (2006 .01) 242535*
G01N 33/68 (2006 .01) 242535*
G01N 33/02 (2006 .01) 242536
G01N 30/72 (2006 .01) 242536*
G01N 33/48 (2006 .01) 242536*
G01N 33/68 (2006 .01) 242536*
G01N 33/02 (2006 .01) 242537
G01N 30/72 (2006 .01) 242537*
G01N 33/48 (2006 .01) 242537*
G01N 33/68 (2006 .01) 242537*
G01N 33/02 (2006 .01) 242538
G01N 30/72 (2006 .01) 242538*
G01N 33/48 (2006 .01) 242538*
G01N 33/68 (2006 .01) 242538*
G01N 33/32 (2006 .01) 242528
G01N 21/65 (2006 .01) 242528*
G01N 1/28 (2006 .01) 242528*
G02B 6/44 (2006 .01) 242510*
G02B 6/44 (2006 .01) 242511*
G21F 7/00 (2006 .01) 242502*
H01B 11/22 (2006 .01) 242510
H01B 11/02 (2006 .01) 242510*
H01B 11/06 (2006 .01) 242510*
H01B 7/36 (2006 .01) 242510*
H01B 11/22 (2006 .01) 242511
H01B 11/02 (2006 .01) 242511*
H01B 11/06 (2006 .01) 242511*
H01B 7/36 (2006 .01) 242511*
H01L 31/042 (2014 .01) 242533*
H02G 5/04 (2006 .01) 242512*

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PATENTÓW

242501 F04D 3/00 (2006 .01)
242502 E06B 5/18 (2006 .01)
242503 B01D 53/64 (2006 .01)
242504 F17C 1/10 (2006 .01)

242505 C23C 24/10 (2006 .01)
242506 G01N 1/10 (2006 .01)
242507 A61K 33/38 (2006 .01)
242508 B01L 3/00 (2006 .01)

 1 2  1 2

242509 A41D 13/05 (2006 .01)
242510 H01B 11/22 (2006 .01)
242511 H01B 11/22 (2006 .01)
242512 B60M 1/20 (2006 .01)
242513 C07D 263/14 (2006 .01)
242514 G01N 33/00 (2006 .01)
242515 C07D 209/18 (2006 .01)
242516 B32B 15/092 (2006 .01)
242517 B32B 15/092 (2006 .01)
242518 B32B 15/092 (2006 .01)
242519 B32B 15/092 (2006 .01)
242520 B32B 15/092 (2006 .01)
242521 B32B 15/092 (2006 .01)
242522 A47G 27/02 (2006 .01)
242523 A61B 10/00 (2006 .01)
242524 E04G 21/32 (2006 .01)

242525 C07C 255/58 (2006 .01)
242526 C05G 1/08 (2006 .01)
242527 B63H 1/38 (2006 .01)
242528 G01N 33/32 (2006 .01)
242529 C07H 15/26 (2006 .01)
242530 F23B 10/02 (2011 .01)
242531 B32B 21/02 (2006 .01)
242532 F24D 13/04 (2006 .01)
242533 B08B 3/02 (2006 .01)
242534 G01N 33/02 (2006 .01)
242535 G01N 33/02 (2006 .01)
242536 G01N 33/02 (2006 .01)
242537 G01N 33/02 (2006 .01)
242538 G01N 33/02 (2006 .01)
242539 F01D 1/36 (2006 .01)

DecYZJe o UMorZeniU postĘpoWania  
W spraWie UDZielenia praWa,  

WYDane po oGŁosZeniU o ZGŁosZeniU

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wyna-
lazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych 
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym 
zgłoszenie zostało ogłoszone.

(A1) (21) 436871 36/2022 

DecYZJe stWierDZaJące WYGaśniĘcie DecYZJi  
o UDZieleniU praWa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wyna-
lazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych 
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym 
zgłoszenie zostało ogłoszone.

(A1) (21) 422956 08/2019
(A1) (21) 424463 17/2019
(A1) (21) 425040 21/2019
(A1) (21) 425275 22/2019
(A1) (21) 426295 02/2020
(A1) (21) 426615 04/2020
(A1) (21) 426945 06/2020
(A1) (21) 427319 08/2020
(A1) (21) 427497 10/2020

(A1) (21) 428380 14/2020
(A1) (21) 429353 21/2020
(A1) (21) 430044 25/2020
(A1) (21) 430046 25/2020
(A1) (21) 430071 25/2020
(A1) (21) 430868 04/2021
(A1) (21) 431346 07/2021
(A1) (21) 431525 09/2021
(A1) (21) 431686 09/2021

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
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Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczą-
ce patentu 

Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 204326 A . Wykreślono: KARPIŃSKA MAŁGORZATA TAP-
PARELLA, Radom, Polska  672027292; Wpisano: „TAPPARELLA” 
MARGARET GUT, Warszawa, Polska 672027292 .

(11) 211741 A . Wykreślono: FISKARS BRANDS POLSKA SPÓŁ-
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włynkówko, Pol-
ska  770510220; Wpisano: FISKARS POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włynkówko, Polska 770510220 .

(11) 213975 A . Wykreślono: SCHERING-PLOUGH LTD ., 
Lucerna, Szwajcaria; Wpisano: Intervet International B .V ., 
Boxmeer, Holandia .

(11) 216633 A . Wykreślono: ZAKŁAD MASZYN GÓRNICZYCH 
GLINIK SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gorlice, Polska  490731095; Wpisano: FAMUR SPÓŁA AKCYJNA, 
Katowice, Polska 270641528 .

(11) 219689 A . Wykreślono: BASF Aktiengesellschaft, Lu-
dwigshafen, Niemcy; Wpisano: BASF SE, Ludwigshafen, Niemcy .

(11) 220765 A . Wykreślono: GDAŃSKI UNIWERSYTET ME-
DYCZNY, Gdańsk, Polska  000288627; Wpisano: SZNITOWSKA 
MAŁGORZATA, Gdańsk, Polska; PIEŃKOWSKA KRYSTYNA, 
Gdańsk, Polska; JAMRÓGIEWICZ MARZENA, Gdańsk, Polska; 
ŻEBROWSKA MARIA, Gdańsk, Polska; RUZIKOWSKI MAREK, War-
szawa, Polska .

(11) 221161 A . Wykreślono: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, 
Katowice, Polska 271981166; Wpisano: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, 
Katowice, Polska 270641528 .

(11) 221793 A . Wykreślono: GRUPA WEBA SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Paczkowo, Polska  634265288; Wpisano: GRUPA WEBA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Pol-
ska 634265288 .

(11) 222303 A . Wykreślono: POJAZDY SPECJALISTYCZNE ZBI-
GNIEW SZCZĘŚNIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 241073251; Wpisano: SZCZĘŚNIAK 
POJAZDY SPECJALNE SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 241073251 .

(11) 230704 A . Wykreślono: JANKOWSKA ALICJA CAFE CRE-
ATOR, Poznań, Polska 302171950; Wpisano: JANKOWSKA ALICJA 
CAFE CREATOR, Bogucin, Polska 302171950 .

(11) 234666 A . Wykreślono: AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska 140764200; Wpisano: AQUAEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 790333072 .

(11) 235752 A . Wykreślono: AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska 140764200; Wpisano: AQUAEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 790333072 .

(11) 237295 A . Wykreślono: COPERNICUS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska  320054590; 
Wpisano: NEMERA SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 320054590 .

DoDatKoWe praWa ocHronne

WYJąteK oD ocHronY prZYZnaneJ na poDstaWie 
DoDatKoWeGo śWiaDectWa ocHronneGo 

W dniu 17 .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 .0175 dla pro-
duktu o nazwie „APIKSABAN i jego farmaceutycznie dopuszczalne 
sole” określając jako cel wytwarzania produktu jego wywóz . Jako 
państwo członkowskie, w  którym ma mieć miejsce wytwarzanie 
w  celu wywozu oraz planowane pierwsze działanie powiązane 
przed rozpoczęciem wytwarzania została wskazana Polska . Nie zo-
stał opublikowany numer referencyjny pozwolenia na dopuszcze-
nie do obrotu lub równoważnego dokumentu w państwie trzecim 
wywozu – Białorusi .

DecYZJe o UMorZeniU postĘpoWania  
W spraWie UDZielenia praWa,  

WYDane po oGŁosZeniU o WpŁYniĘciU WniosKU  
o UDZielenie praWa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawo-
wego, numer wniosku oraz numer i rok wydania Wiadomości Urzędu 
Patentowego, w którym ogłoszono o złożeniu wniosku o udzielenie 
dodatkowego prawa ochronnego.

(T3) (68) 3225249 (21) 0573 06/2019

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) 09 10 2013 2013/41 EP 1673104 B1
(T5) (97) 07 05 2014 2014/19 EP 1874138 B1
(T5) (97) 21 09 2011 2011/38 EP 1888636 B1
(T5) (97) 16 11 2011 2011/46 EP 1948149 B1
(T5) (97) 22 01 2014 2014/04 EP 2121989 B1
(T5) (97) 18 03 2015 2015/12 EP 2136025 B1
(T5) (97) 07 05 2014 2014/19 EP 2258219 B1
(T5) (97) 30 04 2014 2014/18 EP 2281947 B1
(T5) (97) 07 03 2012 2012/10 EP 2296494 B1
(T5) (97) 27 03 2013 2013/13 EP 2330023 B1
(T5) (97) 06 03 2013 2013/10 EP 2377536 B1
(T5) (97) 17 06 2015 2015/25 EP 2513367 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 2521688 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 2557517 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 2643573 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 2731629 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 2841496 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 2953525 B1
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(T5) (97) 26 06 2019 2019/26 EP 2969699 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 2970775 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3033644 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3056022 B1
(T3) (97) 04 01 2023 2023/01 EP 3075593 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3080100 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3096299 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3116756 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3125302 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3205811 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3207225 B1
(T5) (97) 25 09 2019 2019/39 EP 3236985 B1
(T5) (97) 17 10 2018 2018/42 EP 3237480 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3247710 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3265043 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3280019 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3303396 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3310760 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3325307 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3344063 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3349922 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3351539 B1
(T3) (97) 11 01 2023 2023/02 EP 3366415 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3374107 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3412234 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3412419 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3415018 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3433491 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3440947 B1
(T3) (97) 21 12 2022 2022/51 EP 3461074 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3473083 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3478059 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3497039 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3499995 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3503999 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3504696 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3505958 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3521530 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3527086 B1
(T3) (97) 04 01 2023 2023/01 EP 3550972 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3554536 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3555064 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3559008 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3564260 B1
(T3) (97) 28 12 2022 2022/52 EP 3567856 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3574737 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3579725 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3583243 B1
(T3) (97) 11 01 2023 2023/02 EP 3583356 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3590871 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3594939 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3596041 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3596294 B1
(T3) (97) 14 12 2022 2022/50 EP 3599694 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3607069 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3607412 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3612102 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3618650 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3619921 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3622114 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3634846 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3635053 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3640239 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3642150 B1
(T3) (97) 28 12 2022 2022/52 EP 3659365 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3664223 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3665147 B1

(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3667171 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3669638 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3676524 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3684984 B1
(T3) (97) 14 12 2022 2022/50 EP 3686191 B1
(T4) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3690381 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3692103 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3694947 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3696813 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3697459 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3697819 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3702106 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3714682 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3722533 B1
(T3) (97) 28 12 2022 2022/52 EP 3722575 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3733655 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3733817 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3740455 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3747608 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3748085 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3751564 B1
(T3) (97) 30 03 2022 2022/13 EP 3755512 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3755524 B1
(T3) (97) 18 01 2023 2023/03 EP 3762559 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3768416 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3769832 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3778364 B1
(T3) (97) 21 12 2022 2022/51 EP 3784071 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3784604 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3789824 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3789989 B1
(T3) (97) 28 12 2022 2022/52 EP 3799164 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3802039 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3803228 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3804577 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3807828 B1
(T3) (97) 25 01 2023 2023/04 EP 3811018 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3825449 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3826739 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3826949 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3827201 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3827895 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3838636 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3838817 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3838821 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3841042 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3842786 B1
(T3) (97) 21 12 2022 2022/51 EP 3849711 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3851107 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3855021 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3856774 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3857049 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3857630 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3860778 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3862141 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3876324 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3878332 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3880802 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3880860 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3883893 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3884096 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3884754 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3885628 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3887077 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3887639 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3888728 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3890899 B1
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(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3890968 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3902985 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3903657 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3909903 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3911152 B1
(T3) (97) 21 12 2022 2022/51 EP 3911840 B1
(T3) (97) 28 12 2022 2022/52 EP 3917300 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3926774 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3929142 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3931276 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3931398 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3941310 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3944737 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3951553 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3967830 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3967888 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3970792 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3971824 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3978825 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3987297 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3988797 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3989223 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3998606 B1
(T3) (97) 28 12 2022 2022/52 EP 4008357 B1

WYGaśniĘcie praWa

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

(T3) (11) 1530019 2021 04 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1614823 2021 04 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1754030 2020 06 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1796059 2021 11 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1797915 2021 11 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1800462 2021 11 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1807630 2021 10 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1809540 2020 10 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1816986 2021 11 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1818527 2021 11 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1825199 2021 11 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1827981 2021 11 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1828373 2021 11 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1833821 2021 11 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1833884 2021 11 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1848317 2021 11 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1918208 2021 10 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1925769 2021 11 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1925896 2021 11 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1945498 2021 11 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1945587 2021 11 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1948798 2021 11 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2054000 2021 07 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2138418 2020 06 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2139537 2021 04 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2139604 2021 04 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2140644 2021 04 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2142348 2021 04 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2142570 2021 04 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2191730 2020 11 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2239003 2021 03 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2243955 2021 04 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2246234 2021 03 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2248782 2021 03 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2249361 2020 05 04 Patent wygasł w całości .

(T3) (11) 2252517 2021 03 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2252559 2021 03 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2253142 2021 03 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2254548 2021 03 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2271591 2021 04 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2271595 2021 04 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2274422 2021 04 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2274430 2021 04 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2276795 2021 04 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2276826 2021 04 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2277240 2021 04 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2280717 2021 04 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2280834 2021 04 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2283471 2021 04 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2311891 2020 10 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2332406 2020 08 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2366293 2020 10 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2501683 2020 11 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2501703 2020 11 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2501888 2020 11 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2804878 2022 01 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2804901 2022 01 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2805194 2022 01 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2805942 2021 12 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2806873 2022 01 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2806880 2022 01 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2806884 2022 01 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2807099 2022 01 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2807238 2022 01 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2807395 2021 12 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2809157 2022 01 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2809430 2022 01 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2809466 2022 01 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2809589 2021 12 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2809635 2022 01 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2809763 2022 01 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2810756 2022 01 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2812747 2020 03 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2814031 2022 01 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2814148 2021 12 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2814829 2020 02 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2814930 2022 01 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2820098 2020 02 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2821238 2021 12 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2823822 2021 11 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2827826 2022 01 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2836090 2022 01 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2842556 2021 12 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2848681 2020 03 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2853199 2021 12 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2868370 2021 10 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2872030 2020 07 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2873512 2021 11 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2873779 2021 11 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2875738 2021 11 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2952190 2022 01 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2953596 2020 05 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2954538 2022 01 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2956256 2022 01 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2958531 2020 05 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2962319 2022 01 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2970994 2021 12 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2976238 2022 01 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2978003 2021 10 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2978616 2022 01 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2995524 2021 12 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2997953 2022 01 18 Patent wygasł w całości .
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(T3) (11) 3049305 2021 11 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3051506 2022 01 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3052700 2020 09 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3055186 2020 10 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3055618 2020 10 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3059697 2022 01 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3062811 2021 10 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3063151 2021 10 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3065888 2021 11 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3066089 2021 11 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3067524 2021 12 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3068707 2021 11 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3068730 2021 11 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3068741 2021 11 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3068763 2021 11 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3068912 2021 11 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3069079 2021 10 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3071958 2021 11 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3072505 2022 01 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3074033 2021 11 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3074045 2021 11 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3087197 2021 12 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3087198 2021 12 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3088292 2022 01 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3089593 2021 12 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3089997 2021 12 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3092091 2021 12 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3092107 2022 01 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3092223 2022 01 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3092224 2020 01 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3094519 2021 12 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3094856 2021 11 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3094862 2022 01 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3097373 2022 01 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3173892 2022 01 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3175981 2021 11 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3178560 2021 12 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3178862 2021 12 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3178863 2021 12 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3179049 2021 11 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3179050 2021 11 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3179051 2021 11 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3181216 2021 11 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3181779 2021 12 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3184165 2021 11 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3190067 2020 11 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3190374 2022 01 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3190375 2022 01 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3191702 2021 11 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3192446 2022 01 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3196315 2022 01 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3196485 2021 11 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3197525 2022 01 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3197859 2019 09 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3197892 2020 09 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3205532 2021 12 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3210583 2021 12 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3212449 2021 10 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3212862 2021 10 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3214958 2020 11 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3215067 2021 11 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3215699 2021 12 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3217814 2021 11 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3218351 2021 11 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3218632 2021 11 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3218882 2021 11 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3218908 2021 11 25 Patent wygasł w całości .

(T3) (11) 3221020 2021 11 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3221474 2021 11 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3221860 2021 11 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3221946 2021 11 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3223599 2021 11 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3224500 2021 11 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3227019 2021 11 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3227195 2021 12 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3227196 2021 12 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3227253 2021 11 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3227485 2021 12 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3227894 2021 11 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3229772 2021 12 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3230335 2021 11 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3230370 2021 12 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3230516 2021 12 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3231042 2021 10 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3233142 2021 12 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3233827 2021 12 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3233843 2021 12 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3233958 2021 12 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3234201 2021 12 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3234244 2021 12 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3234283 2021 12 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3234790 2021 12 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3237347 2021 12 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3237763 2021 11 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3240798 2022 01 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3241273 2021 12 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3244722 2022 01 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3245021 2021 11 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3245031 2022 01 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3245158 2021 12 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3245206 2022 01 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3245346 2022 01 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3245360 2021 12 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3245494 2021 12 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3247327 2022 01 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3256107 2021 12 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3259548 2021 12 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3263476 2021 11 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3263542 2022 01 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3265459 2022 01 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3266531 2020 03 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3271731 2021 12 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3277854 2021 03 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3284352 2021 12 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3287303 2021 11 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3290718 2022 01 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3293444 2022 01 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3318750 2021 11 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3321080 2021 11 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3321465 2021 11 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3323835 2022 01 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3323970 2021 11 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3326644 2021 10 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3327110 2021 11 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3327824 2021 11 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3330980 2021 12 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3333205 2021 12 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3335605 2021 12 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3336269 2020 12 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3336511 2021 12 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3338591 2021 12 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3338603 2021 11 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3340958 2021 12 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3343807 2021 11 21 Patent wygasł w całości .
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(T3) (11) 3345615 2020 03 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3345720 2021 12 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3346139 2022 01 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3346198 2021 12 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3348455 2021 12 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3361512 2021 12 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3367694 2022 01 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3369788 2021 03 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3371185 2021 11 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3373750 2021 11 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3374251 2021 11 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3380550 2021 11 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3380729 2021 11 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3381108 2021 11 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3382042 2021 03 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3382364 2022 01 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3419598 2021 03 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 3544160 2021 03 21 Patent wygasł w całości .

WpisY i ZMianY W reJestrZe nieUWZGlĘDnione  
W innYcH saMoDZielnYcH oGŁosZeniacH

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

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

ce patentu 
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 1544531 A . Wykreślono: Steinmüller Babcock Environ-
ment GmbH, Gummersbach, Niemcy; Nippon Steel & Sumikin En-
gineering Co ., Ltd ., Tokio, Japonia; Wpisano: Hitachi Zosen Inova 
Steinmüller GmbH, Gummersbach, Niemcy; Nippon Steel Engine-
ering Co ., Ltd ., Tokio, Japonia

(11) 1544531 A . Wykreślono: Hitachi Zosen Inova Stein-
müller GmbH, Gummersbach, Niemcy; Nippon Steel Engine-
ering Co ., Ltd ., Tokio, Japonia; Wpisano: Hitachi Zosen Inova Stein-
müller GmbH, Gummersbach, Niemcy

(11) 1557100 A . Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 1493693 A . Wykreślono: Elettric 80 S .p .A ., Viano, Wło-
chy; Wpisano: E80 Group S .p .A ., Viano, Włochy

(11) 1514800 A . Wykreślono: Bema s .r .l ., Viano, Włochy; Wpi-
sano: Elettric 80 S .p .A ., Viano, Włochy

(11) 1514800 A . Wykreślono: Elettric 80 S .p .A ., Viano, Wło-
chy; Wpisano: E80 Group S .p .A ., Viano, Włochy

(11) 1620571 A . Wykreślono: Corteva Agriscience LLC, In-
dianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki; E . I . du Pont de Nemours 
and  Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; PIONE-
ER HI-BRED INTERNATIONAL, INC ., Johnston, Stany Zjednoczone 
Ameryki; Wpisano: Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Stany 
Zjednoczone Ameryki; PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC ., 
Johnston, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 1656306 A . Wykreślono: BAPCO CLOSURES RESEARCH 
LIMITED, Woking, Wielka Brytania; Wpisano: BAPCO CLOSURES RE-
SEARCH LIMITED, Leeds, Wielka Brytania

(11) 1651596 A . Wykreślono: INSTITUT NATIONAL DE LA 
SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM), Paris, Francja; 
UNIVERSITE PARIS DESCARTES, Paris, Francja; CENTRE NATIONAL 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), Paris, Francja; Wpisano: 
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 
(INSERM), Paris, Francja; Université Paris Cité, Paris, Francja; CENTRE 
NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), Paris, Francja

(11) 1694651 A . Wykreślono: E .I . DU PONT DE NEMOURS 
AND COMPANY, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpi-
sano: Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone 
Ameryki

(11) 1607007 A . Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 1789810 A . Wykreślono: Teledyne Limited, West Dray-
ton, Wielka Brytania; Wpisano: Teledyne UK Limited, Chelmsford, 
Wielka Brytania

(11) 1786273 A . Wykreślono: ProMetic BioSciences Ltd ., 
Cambridge, Wielka Brytania; The American National Red Cross, 
Rockville, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: ProMetic BioSe-
parations Ltd, Ballasalla, Wielka Brytania; The American National 
Red Cross, Rockville, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 1786273 A . Wykreślono: ProMetic BioSeparations Ltd, 
Ballasalla, Wielka Brytania; The American National Red Cross, Roc-
kville, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: PROMETIC BIOTHE-
RAPEUTICS INC ., Rockville, Stany Zjednoczone Ameryki; The Ame-
rican National Red Cross, Rockville, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 1796465 A . Wykreślono: E .I . DU PONT DE NEMOURS 
AND COMPANY, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpi-
sano: Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone 
Ameryki

(11) 1794308 A . Wykreślono: Pioneer-Hi-Bred Internatio-
nal, Inc ., Johnston, Stany Zjednoczone Ameryki; Corteva Agri-
science LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki; E .I . DU 
PONT DE NEMOURS AND COMPANY, Wilmington, Stany Zjed-
noczone Ameryki; Wpisano: Pioneer-Hi-Bred International, Inc ., 
Johnston, Stany Zjednoczone Ameryki; Corteva Agriscience LLC, 
Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 1817065 A . Wykreślono: VALEANT SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, 
Polska  180935403; Wpisano: BAUSCH HEALTH POLAND SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Pol-
ska 180935403

(11) 1836484 A . Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 1809476 A . Wykreślono: Henkel IP & Holding GmbH, 
Düsseldorf, Niemcy; Wpisano: Henkel AG & Co . KGaA, Düsseldorf, 
Niemcy

(11) 1709878 A . Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 1733635 A . Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 1769689 A . Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 1782703 A . Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 1743856 A . Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy
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(11) 1891862 A . Wykreślono: Unilever IP Holdings B .V ., Rot-
terdam, Holandia; Wpisano: EKATERRA RESEARCH AND DEVELOP-
MENT UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

(11) 1867676 A . Wykreślono: SEALANTS EUROPE SAS, Bez-
ons, Francja; Wpisano: REVOCOAT FRANC, Saint Just en Chaussee, 
Francja

(11) 1925615 A . Wykreślono: Orphachem, Saint-Beauzire, 
Francja; Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Al-
ternatives, Paris, Francja; L’UNIVERSITE DE TOURS, Tours, Francja; 
Wpisano: Zionexa, Aubière, Francja; Commissariat à l’Énergie Ato-
mique et aux Énergies Alternatives, Paris, Francja; L’UNIVERSITE DE 
TOURS, Tours, Francja

(11) 1880945 A . Wykreślono: Bema s .r .l ., Viano, Włochy; Wpi-
sano: Elettric 80 S .p .A ., Viano, Włochy

(11) 1880945 A . Wykreślono: Elettric 80 S .p .A ., Viano, Wło-
chy; Wpisano: E80 Group S .p .A ., Viano, Włochy

(11) 1848374 A . Wykreślono: VALEANT SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, 
Polska  180935403; Wpisano: BAUSCH HEALTH POLAND SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Pol-
ska 180935403

(11) 1883396 A . Wykreślono: Centre National de la Recher-
che Scientifique, Paris, Francja; Université Paris Diderot – Paris 7, Pa-
ris, Francja; DA Volterra, Paris, Francja; Assistance Publique – Hôpi-
taux de Paris, Paris, Francja; Université Paris – Saclay, Gif-sur-Yvette, 
Francja; Wpisano: Centre National de la Recherche Scientifique, 
Paris, Francja; Université Paris Cité, Paris, Francja; DA Volterra, Pa-
ris, Francja; Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, Paris, Francja; 
Université Paris – Saclay, Gif-sur-Yvette, Francja

(11) 1871178 A . Wykreślono: Institut Regional des Mate-
riaux Avances (IRMA), Ploemeur, Francja; P&A FRANCE, Saint-Nolff, 
Francja; Wpisano: P&A FRANCE, Saint-Nolff, Francja

(11) 1877384 A . Wykreślono: E .I . DU PONT DE NEMOURS 
AND COMPANY, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpi-
sano: Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone 
Ameryki

(11) 1906745 A . Wykreślono: Unilever IP Holdings B .V ., Rot-
terdam, Holandia; Wpisano: EKATERRA RESEARCH AND DEVELOP-
MENT UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

(11) 1926386 A . Wykreślono: Unilever IP Holdings B .V ., Rot-
terdam, Holandia; Wpisano: EKATERRA RESEARCH AND DEVELOP-
MENT UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

(11) 1958682 A . Wykreślono: BABCOCK-HITACHI K .K ., Tokyo, 
Japonia; Wpisano: Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd ., Yokoha-
ma, Japonia

(11) 1934174 A . Wykreślono: Exelixis, Inc ., South San Franci-
sco, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Exelixis, Inc ., Alameda, 
Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 1971213 A . Wykreślono: Unilever IP Holdings B .V ., Rot-
terdam, Holandia; Wpisano: EKATERRA RESEARCH AND DEVELOP-
MENT UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

(11) 1966938 A . Wykreślono: Savant Systems LLC, Osterville, 
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Savant Systems, Inc ., Hyan-
nis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 1826557 A . Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 1891865 A . Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 1897453 A . Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 1897454 A . Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 1913822 A . Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 1836909 A . Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 1887299 A . Wykreślono: Schott Gemtron Corporation, 
Sweetwater, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Gemtron Cor-
poration, Sweetwater, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2046854 A . Wykreślono: BASF SE, Ludwigshafen am 
Rhein, Niemcy; Recticel N .V ., Brussels, Belgia; Wpisano: Recticel En-
gineered Foams Belgium, Bruksela, Belgia; BASF SE, Ludwigshafen 
am Rhein, Niemcy

(11) 2051896 A . Wykreślono: Loadhog Limited, Sheffield, 
Wielka Brytania; Wpisano: LOADHOG 2011 LIMITED, Sheffield, Wiel-
ka Brytania

(11) 2057139 A . Wykreślono: Antibe Holdings Inc ., Calgary, 
Kanada; Wpisano: Antibe Amalco Inc ., Toronto, Kanada

(11) 2057139 A . Wykreślono: Antibe Amalco Inc ., Toronto, 
Kanada; Wpisano: Antibe Therapeutics Inc ., Toronto, Kanada

(11) 2026823 A . Wykreślono: Université Paris Diderot – Paris 7, 
Paris, Francja; Centre National De La Recherche Scientifique, Paris, 
Francja; Assistance Publique – Hopitaux De Paris, Paris, Francja; 
DA Volterra, Paris, Francja; Université Paris – Saclay, Gif-sur-Yvette, 
Francja; Wpisano: Université Paris Cité, Paris, Francja; Centre Natio-
nal De La Recherche Scientifique, Paris, Francja; Assistance Publi-
que – Hopitaux De Paris, Paris, Francja; DA Volterra, Paris, Francja; 
Université Paris – Saclay, Gif-sur-Yvette, Francja

(11) 2046341 A . Wykreślono: Assistance Publique – Hôpi-
taux de Paris, Paris, Francja; UNIVERSITE PARIS DESCARTES, Paris, 
Francja; Wpisano: Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, Paris, 
Francja; Université Paris Cité, Paris, Francja

(11) 2029083 A . Wykreślono: Louisin Research and  Deve-
lopment Limited, Dublin, Irlandia; Wpisano: I-Tech Industries s .r .l ., 
Bergamo, Włochy

(11) 2049664 A . Wykreślono: BioMarin Technologies B .V ., Le-
iden, Holandia; Wpisano: Vico Therapeutics B .V ., Leiden, Holandia

(11) 2185000 A . Wykreślono: Linco Food Systems A/S, Trige, 
Dania; Wpisano: BAADER Food Systems Denmark A/S, Trige, Dania

(11) 2081441 A . Wykreślono: Unilever IP Holdings B .V ., Rot-
terdam, Holandia; Wpisano: EKATERRA RESEARCH AND DEVELOP-
MENT UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

(11) 2076862 A . Wykreślono: Ingenico Group, Paris, Francja; 
Wpisano: Banks and  Acquirers International Holding, Suresnes, 
Francja

(11) 2065083 A . Wykreślono: BABCOCK-HITACHI K .K ., Yoko-
hama, Japonia; Wpisano: Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd ., 
Yokohama, Japonia

(11) 2049111 A . Wykreślono: E . I . du Pont de Nemours 
and Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: 
Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2079727 A . Wykreślono: Xcovery, INC ., West Palm Be-
ach, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Tyrogenex, Inc ., West 
Palm Beach, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2079727 A . Wykreślono: Tyrogenex, Inc ., West Palm Be-
ach, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Tyrogenex, Inc ., Roc-
kville, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2079727 A . Wykreślono: Tyrogenex, Inc ., Rockville, 
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Equinox Sciences, LLC, Wil-
mington, Stany Zjednoczone Ameryki
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(11) 2086319 A . Wykreślono: E .I . DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: 
Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2064228 A . Wykreślono: Cara Therapeutics, Inc ., Shel-
ton, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Cara Therapeutics, Inc ., 
Stamford, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2104413 A . Wykreślono: The Climate Corporation, 
San Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: CLIMATE LLC, 
San Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2124668 A . Wykreślono: Pulfrey, Shaun, London, Wiel-
ka Brytania; Wpisano: Tangle Teezer Limited, London, Wielka Bry-
tania

(11) 2171087 A . Wykreślono: E . I . Du Pont de Nemours and 
Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:  
Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2183186 A . Wykreślono: Cabot Norit Nederland B .V ., 
Amersfoort, Holandia; Wpisano: Norit Nederland B .V ., PM Amersfo-
ort, Holandia

(11) 2192843 A . Wykreślono: Unilever IP Holdings B .V ., Rot-
terdam, Holandia; Wpisano: EKATERRA RESEARCH AND DEVELOP-
MENT UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

(11) 2187748 A . Wykreślono: E . I . du Pont de Nemours and 
Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Cor-
teva Agriscience LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2234503 A . Wykreślono: Unilever IP Holdings B .V ., Rot-
terdam, Holandia; Wpisano: EKATERRA RESEARCH AND DEVELOP-
MENT UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

(11) 2220145 A . Wykreślono: Rhodia Poliamida E Especiali-
dades Ltda, Sao Paulo, Brazylia; Wpisano: Rhodia Poliamida E Espe-
cialidades S .A ., Sao Paulo, Brazylia

(11) 2220145 A . Wykreślono: Rhodia Poliamida E Especia-
lidades S .A ., Sao Paulo, Brazylia; Wpisano: RHODIA BRASIL S .A ., 
Sao Paulo, Brazylia

(11) 2217085 A . Wykreślono: Unilever IP Holdings B .V ., Rot-
terdam, Holandia; Wpisano: EKATERRA RESEARCH AND DEVELOP-
MENT UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

(11) 2238200 A . Wykreślono: Unilever IP Holdings B .V ., Rot-
terdam, Holandia; Wpisano: EKATERRA RESEARCH AND DEVELOP-
MENT UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

(11) 2249656 A . Wykreślono: Unilever IP Holdings B .V ., Rot-
terdam, Holandia; Wpisano: EKATERRA RESEARCH AND DEVELOP-
MENT UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

(11) 2220950 A . Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2251283 A . Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2260732 A . Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2216184 A . Wykreślono: FEDRIGONI S .P .A ., Verona, 
Włochy; Wpisano: Fase S .r .l ., Mediolan, Włochy

(11) 2238847 A . Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2243385 A . Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2255683 A . Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 3485563 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co . KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 3496621 A . Wykreślono: SAGA SURGICAL AB, Helsing-
borg, Szwecja; Wpisano: Xaga Surgical AB, Helsingborg, Szwecja

(11) 3548743 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co . KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 3488083 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co . KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 3469612 A . Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co . KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 3507850 A . Wykreślono: Rhodia Operations, Aubervil-
liers, Francja; Wpisano: Rhodia Operations, Lyon, Francja

(11) 3496550 A . Wykreślono: Unilever IP Holdings B .V ., Rot-
terdam, Holandia; Wpisano: EKATERRA RESEARCH AND DEVELOP-
MENT UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

(11) 3509426 A . Wykreślono: Unilever IP Holdings B .V ., Rot-
terdam, Holandia; Wpisano: EKATERRA RESEARCH AND DEVELOP-
MENT UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

(11) 3565416 A . Wykreślono: Unilever IP Holdings B .V ., Rot-
terdam, Holandia; Wpisano: EKATERRA RESEARCH AND DEVELOP-
MENT UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

(11) 3559314 A . Wykreślono: Johnson Matthey Fuel Cells 
Limited, London, Wielka Brytania; Wpisano: Johnson Matthey Hy-
drogen Technologies Limited, Londyn, Wielka Brytania

(11) 3542606 A . Wykreślono: Kverneland AS, Klepp St ., Nor-
wegia; Wpisano: Kverneland Group Soest GmbH, Soest, Niemcy

(11) 3545736 A . Wykreślono: Kverneland AS, Klepp Stasjon, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland Group Soest GmbH, Soest, Niemcy

(11) 3467388 A . Wykreślono: Thermor, Saint-Jean-de-
-la-Ruelle, Francja; Wpisano: GROUPE ATLANTIC ORLEANS, Saint-
-Jean-de-la-Ruelle, Francja

(11) 3480175 A . Wykreślono: DENNERT PORAVER GmbH, 
Postbauer-Heng, Niemcy; Wpisano: Wolfram NEIDHARDT, Hilpolt-
stein, Niemcy

(11) 3480175 A . Wykreślono: Wolfram NEIDHARDT, Hilpolt-
stein, Niemcy; Wpisano: M . Swarovski Gesellschaft m .b .H, Neu-
furth, Austria

(11) 3480605 A . Wykreślono: Contemporary Amperex Tech-
nology Co ., Limited, Ningde, Chiny; Wpisano: Contemporary Am-
perex Runzhi Software Technology Limited, Ningde, Chiny

(11) 3666052 A . Wykreślono: Kverneland A/S, Klepp Sta-
sjon, Norwegia; Wpisano: Kverneland-gruppen AS, Kvernaland, 
Norwegia

(11) 3666052 A . Wykreślono: Kverneland-gruppen AS, 
Kvernaland, Norwegia; Wpisano: Kverneland ASA, Kvernaland, 
Norwegia

(11) 3666052 A . Wykreślono: Kverneland ASA, Kvernaland, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland AS, Klepp Stasjon, Norwegia

(11) 3666052 A . Wykreślono: Kverneland AS, Klepp Stasjon, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland Group Soest GmbH, Soest, Niemcy

(11) 3580407 A . Wykreślono: Peri GmbH, Weissenhorn, 
Niemcy; Wpisano: PERI AG, Weissenhorn, Niemcy

(11) 3580407 A . Wykreślono: PERI AG, Weissenhorn, Niem-
cy; Wpisano: PERI SE, Weissenhorn, Niemcy

(11) 3563017 A . Wykreślono: Peri GmbH, Weissenhorn, 
Niemcy; Wpisano: PERI AG, Weissenhorn, Niemcy
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(11) 3563017 A . Wykreślono: PERI AG, Weissenhorn, Niemcy; 
Wpisano: PERI SE, Weissenhorn, Niemcy

(11) 3668804 A . Wykreślono: Unilever IP Holdings B .V ., Rot-
terdam, Holandia; Wpisano: EKATERRA RESEARCH AND DEVELOP-
MENT UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

(11) 3688065 A . Wykreślono: Rhodia Operations, Aube-
rvilliers, Francja; Solvay Specialty Polymers USA, LLC, Alpharetta, 
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Solvay Specialty Polymers 
USA, LLC, Alpharetta, Stany Zjednoczone Ameryki; Rhodia Opera-
tions, Lyon, Francja

(11) 3707084 A . Wykreślono: Unilever IP Holdings B .V ., Rot-
terdam, Holandia; Wpisano: EKATERRA RESEARCH AND DEVELOP-
MENT UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

(11) 3698614 A . Wykreślono: Kverneland A/S, Klepp St, Nor-
wegia; Wpisano: Kverneland-gruppen AS, Kvernaland, Norwegia

(11) 3698614 A . Wykreślono: Kverneland-gruppen AS, 
Kvernaland, Norwegia; Wpisano: Kverneland ASA, Kvernaland, 
Norwegia

(11) 3698614 A . Wykreślono: Kverneland ASA, Kvernaland, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland AS, Klepp Stasjon, Norwegia

(11) 3698614 A . Wykreślono: Kverneland AS, Klepp Stasjon, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland Group Soest GmbH, Soest, Niemcy

(11) 3675273 A . Wykreślono: Contemporary Amperex Tech-
nology Co ., Limited, Ningde City, Chiny; Wpisano: Contemporary 
Amperex Runzhi Software Technology Limited, Ningde, Chiny

(11) 3569425 A . Wykreślono: Olszewski, Michał, Warszawa, 
Polska; 2Riders Prosta Spółka Akcyjna, Białystok, Polska; Wpisano: 
2RIDERS PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, Polska 389981918

oGŁosZenia

ośWiaDcZenia  
o GotoWości UDZielenia 

 licencJi (licencJa otWarta)

PATENTY

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, datę zgło-
szenia, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, w któ-
rym ogłoszono o udzieleniu patentu, wysokość opłaty licencyjnej (jeśli 
uprawniony ją podał) i datę złożenia oświadczenia, tytuł wynalazku 
oraz nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego z adresem.

(B1) (11) 237482 (22) 2018 01 17 08/2021 (-) 2023 01 10
(54) Fermentator monosubstratowy do  metanowej fermentacji 
gnojowicy
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Al . Hrabska 3
Falenty
05-090 Raszyn

(B1) (11) 242333 (22) 2020 09 16 07/2023 (-) 2023 01 10
(54) 4’-Hydroksy-6-metyleno-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopirano-
zylo)-flawanon i sposób wytwarzania 4’-hydroksy-6-metyleno-O-
β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-flawanonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul . Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 242334 (22) 2020 09 16 07/2023 (-) 2023 01 10
(54) 4’-Hydroksy-6-metylo-3’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopirano-
zylo)-flawanon i  sposób wytwarzania 4’-hydroksy-6-metylo-3’-O-
β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-flawanonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul . Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 242335 (22) 2020 09 16 07/2023 (-) 2023 01 10
(54) 6-Hydroksymetylo-3’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-
flawanon i  sposób wytwarzania 6-hydroksymetylo-3’-O-β-D-(4’’-
O-metyloglukopiranozylo)-flawanonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul . Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 242336 (22) 2020 09 16 07/2023 (-) 2023 01 10
(54) 4’-Hydroksy-6-hydroksymetylo-3’-O-β-D-(4’’-O-metylogluko-
piranozylo)-flawanon i sposób wytwarzania 4’-hydroksy-6-hydro-
ksymetylo-3’-O-β-D-(4’’-O-metyloglukopiranozylo)-flawanonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul . Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 242337 (22) 2020 10 05 07/2023 (-) 2023 01 10
(54) Sposób wytwarzania 3’4’-dihydroksy-5,7-dimetoksyflawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul . C . K . Norwida 25/27
50-375 Wrocław

(B1) (11) 242338 (22) 2020 10 05 07/2023 (-) 2023 01 10
(54) Sposób wytwarzania 3’-hydroksy-5,7-dimetoksyflawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul . Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 242339 (22) 2020 10 05 07/2023 (-) 2023 01 10
(54) Sposób wytwarzania 3’4’-dihydroksy-5,7-dimetoksyflawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul . Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 242340 (22) 2020 10 05 07/2023 (-) 2023 01 10
(54) Sposób wytwarzania 3’-hydroksy-5,7-dimetoksyflawonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul . Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) (11) 242341 (22) 2020 12 02 07/2023 (10%) 2022 12 05
(54) Sposób modyfikacji ditlenku tytanu
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE
Al . Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) (11) 242413 (22) 2020 12 21 08/2023 (-) 2023 01 19
(54) Urządzenie do wyznaczania współczynnika tarcia ziarna o pio-
nową ścianę silosu wykonaną z blachy falistej
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM . BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul . Doświadczalna 4
20-290 Lublin

(B1) (11) 242414 (22) 2019 11 12 08/2023 (-) 2023 01 10
(54) Sposób wytwarzania (+)-izomeru-(3R)-3-n-propyloftalidu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul . C . K . Norwida 25/27
50-375 Wrocław
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(B1) (11) 242415 (22) 2020 07 02 08/2023 (10%) 2022 12 22
(54) Sposób izomeryzacji alfa-pinenu w  obecności wermikulitu 
jako katalizatora
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE
Al . Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) (11) 242468 (22) 2021 01 15 09/2023 (-) 2023 01 10
(54) Sposób wytwarzania 6-metylo-4’-O-β-D-(4’’-O-metylogluko-
piranozylo)-flawanonu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul . Norwida 25
50-375 Wrocław
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praWa ocHronne  
na WZorY UŻYtKoWe

UDZielone praWa 
(od nr 72 921 do nr 72 937)

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) 72926 (41) 2022 11 21 
(51) B05C 9/14 (2006 .01) 
 B05D 3/00 (2006 .01) 
 B05D 3/14 (2006 .01)
(21) 130063 (22) 2021 05 20
(72) STASZ ANDRZEJ, Wieliczka (PL)
(73) STASZ ANDRZEJ, Wieliczka (PL)
(54) Urządzenie do wygrzewania profilów metalowych z wykorzy-
staniem indukcji elektromagnetycznej

(Y1) (11) 72921 (41) 2022 07 25 
(51) B27G 3/00 (2006 .01) 
 B27L 1/00 (2006 .01)
(21) 129759 (22) 2021 01 21
(72) STACHOWICZ MARIUSZ, Olsztyn (PL); 
STOLARSKI MARIUSZ JERZY, Olsztyn (PL);  
STACHOWICZ PAWEŁ, Olsztyn (PL);  
KRZYŻANIAK MICHAŁ, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 
Olsztyn (PL); SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT NOWYCH 
SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy (PL);  

INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA – 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Puławy (PL);  
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, Falenty (PL); 
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL);  
ŁUCZYŃSKI MICHAŁ CHEMPROF DORADZTWO CHEMICZNE 
SPÓŁKA CYWILNA, Gutkowo (PL);  
ŁUCZYŃSKA KATARZYNA CHEMPROF DORADZTWO CHEMICZNE 
SPÓŁKA CYWILNA, Gutkowo (PL);  
QUERCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Pasym (PL)
(54) Platforma sitująca do korowania roślin

(Y1) (11) 72937 (41) 2022 08 01 
(51) B64C 39/02 (2006 .01) 
 A63H 29/16 (2006 .01) 
 B64D 27/02 (2006 .01)
(21) 129778 (22) 2021 01 28
(72) SYROKA ZENON, Kętrzyn (PL); KISIEL MICHAŁ, Zbójna (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 
Olsztyn (PL)
(54) Dron

(Y1) (11) 72930 (41) 2022 09 19 
(51) B65D 47/06 (2006 .01) 
 B65D 5/74 (2006 .01)
(21) 129918 (22) 2021 03 16
(72) KORZEŃSKI ZBIGNIEW, Kazimierza Wielka (PL); 
LESZCZYŃSKI ADAM, Zielonki (PL);  
STACHOWICZ PIOTR, Kraków (PL)
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(73) POLSKA GRUPA OPAKOWANIOWA OPAKOMET  
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Elastyczna wylewka z pojemnika cieczy

(Y1) (11) 72927 (41) 2022 10 31 
(51) B65G 17/20 (2006 .01) 
 B61B 3/00 (2006 .01) 
 E21F 13/00 (2006 .01)
(21) 130021 (22) 2021 04 30
(72) ZIELEŹNY WOJCIECH, Rybnik (PL); KUPCZAK SZYMON, Rybnik (PL)
(73) URZĄDZENIA I KONSTRUKCJE SPÓŁKA AKCYJNA, Żory (PL)
(54) Zestaw transportowy ciężki do kolejki podwieszonej

(Y1) (11) 72936 (41) 2022 01 24 
(51) E01F 15/00 (2006 .01)
(21) 129651 (22) 2020 11 30
(30) 20 2020 104 170 .3  2020 07 21 DE
(72) REICH MARKUS, Essen (DE)
(73) Stölting Rail Tec GmbH, Gelsenkirchen (DE)
(54) Urządzenie z barierką do odgrodzenia toru zwłaszcza kolejowego

(Y1) (11) 72922 (41) 2022 08 22 
(51) E04C 2/292 (2006 .01) 
 E04B 1/80 (2006 .01)
(21) 129841 (22) 2021 02 16
(72) GÓRSKI MARCIN, Nowodworze (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Płyta warstwowa

(Y1) (11) 72935 (41) 2018 03 26 
(51) F01D 15/10 (2006 .01) 
 F02B 39/10 (2006 .01) 
 F02C 6/12 (2006 .01) 
 G01P 3/44 (2006 .01) 
 H02K 7/18 (2006 .01) 
 H02K 11/21 (2016 .01)
(62) 422333
(21) 130794 (22) 2017 07 24
(72) PASZKO MATEUSZ, Obrocz (PL);  
ŁYGAS KRYSTIAN, Jarosławiec (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Turbosprężarka hybrydowa

(Y1) (11) 72934 (41) 2018 03 26 
(51) F02B 39/10 (2006 .01) 
 F02C 6/12 (2006 .01) 
 G01P 3/44 (2006 .01) 
 H02K 7/18 (2006 .01) 
 H02K 11/21 (2016 .01)
(62) 422332
(21) 130793 (22) 2017 07 24
(72) PASZKO MATEUSZ, Obrocz (PL);  
ŁYGAS KRYSTIAN, Jarosławiec (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Turbosprężarka z hamulcem elektromagnetycznym

(Y1) (11) 72928 (41) 2022 06 13 
(51) F42D 1/00 (2006 .01) 
 F42D 1/04 (2006 .01) 
 F42D 1/06 (2006 .01) 
 F42D 3/00 (2006 .01)
(21) 129683 (22) 2020 12 10
(72) WYSOCZAŃSKI ANDRZEJ, Wrocław (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ  
IM . PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Łącznik lontowy

(Y1) (11) 72923 (41) 2020 01 13 
(51) G01B 3/20 (2006 .01)
(62) 429412
(21) 130334 (22) 2019 03 27
(72) ZMARZŁY PAWEŁ, Brzeziny (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Suwmiarka z regulacją siły nacisku

(Y1) (11) 72932 (41) 2022 05 23 
(51) G09F 1/00 (2006 .01) 
 A47F 5/11 (2006 .01)
(21) 129612 (22) 2020 11 18
(72) WOJTOWICZ DOROTA, Gdańsk (PL);  
JUCHNEVIC KALINA, Gdańsk (PL);  
GAJEWSKA MAGDALENA, Gdańsk (PL);  
TYSIĄC PAWEŁ, Gdańsk (PL); ŚMIERZCHALSKI ROMAN, Gdańsk (PL); 
LITWIN WOJCIECH, Gdańsk (PL); KOZAK JANUSZ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Plansza ekspozycyjna

(Y1) (11) 72933 (41) 2022 05 30 
(51) H01Q 3/02 (2006 .01) 
 H01Q 1/12 (2006 .01) 
 G01S 19/07 (2010 .01) 
 G01V 1/28 (2006 .01)
(21) 129623 (22) 2020 11 23
(72) BARYŁA RADOSŁAW, Stawiguda (PL);  
PAZIEWSKI JACEK, Stawiguda (PL);  
WIELGOSZ PAWEŁ, Stawiguda (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 
Olsztyn (PL)
(54) Symulator drgań anten GNSS, zwłaszcza dla potrzeb wyzna-
czenia deformacji terenu

(Y1) (11) 72929 (41) 2022 06 20 
(51) H02B 1/38 (2006 .01) 
 H02B 1/44 (2006 .01) 
 H02B 1/30 (2006 .01)
(21) 129695 (22) 2020 12 18
(72) CZYŻNIKIEWICZ ADAM, Bydgoszcz (PL);  
AFELT DARIUSZ, Łochowice (PL);  
ANDRZEJEWSKI MACIEJ, Bydgoszcz (PL)
(73) BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białe Błota (PL)
(54) Mechanizm ryglowania drzwi szafy rozdzielczej

(Y1) (11) 72925 (41) 2022 05 09 
(51) H02G 3/12 (2006 .01)
(21) 130500 (22) 2021 12 28
(72) ŁUCZAK PAWEŁ, Targanice (PL)
(73) PAWBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Andrychów (PL)
(54) Puszka dla złącza odgromowego

(Y1) (11) 72924 (41) 2022 08 08 
(51) H02K 1/17 (2006 .01)
(21) 130602 (22) 2022 02 22
(72) GORYCA ZBIGNIEW, Radom (PL);  
RÓŻOWICZ SEBASTIAN, Bilcza (PL); GORYCA MATEUSZ, Radom (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Stojan silnika komutatorowego

(Y1) (11) 72931 (41) 2022 04 25 
(51) H02K 7/18 (2006 .01) 
 F03B 13/00 (2006 .01) 
 F03B 17/06 (2006 .01)
(21) 130463 (22) 2021 12 15
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(72) GORYCA ZBIGNIEW, Radom (PL);  
RÓŻOWICZ SEBASTIAN, Bilcza (PL); GORYCA MATEUSZ, Radom (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Mikroelektrownia wodna

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) 128842 14/2021

WYGaśniĘcie praWa

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

(Y1) (11) 65853 2014 10 21 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 69620 2020 09 21 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70532 2020 01 24 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70583 2020 03 27 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70719 2020 04 18 Prawo wygasło w całości .
(Y1) (11) 70890 2020 02 21 Prawo wygasło w całości .

WpisY i ZMianY W reJestrZe nieUWZGlĘDnione  
W innYcH saMoDZielnYcH oGŁosZeniacH

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

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

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

ochronnego

(11) 71344 A . Wykreślono: AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 140764200; Wpisano: AQUAEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 790333072

(11) 72330 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
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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 28 483 do nr 28 490)

(51) 09-05 (11) 28483 (22) 2022 12 15 (21) 31219
(73) ZPC MILANÓWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(72) STASIAK JAKUB, AUGUSTYNIAK PIOTR
(54) Przednia strona opakowania
(55) 

(51) 09-05 (11) 28484 (22) 2022 12 15 (21) 31220
(73) ZPC MILANÓWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(72) TALKOWSKI MARIUSZ
(54) Przednia strona opakowania
(55) 

(51) 09-05 (11) 28485 (22) 2022 12 15 (21) 31221
(73) ZPC MILANÓWEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(72) TALKOWSKI MARIUSZ
(54) Przednia strona opakowania
(55) 

(51) 31-00 (11) 28486 (22) 2022 11 20 (21) 31173
(73) KNAPEK RAFAŁ, Szydłowo (PL)
(72) KNAPEK RAFAŁ
(54) Sterownik do wędzarni
(55) 

(51) 26-05 (11) 28487 (22) 2022 12 02 (21) 31197
(73) GLOBISZ ANNA GLOBLIGHT, Rzeszów (PL)
(72) GLOBISZ ANNA
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(54) Lampa do celów medycznych
(55) 

(51) 08-08 (11) 28488 (22) 2022 11 14 (21) 31157
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-
-HANDLOWE PROWERK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(72) PASIKOWSKI JACEK
(54) Zacisk do mocowania liny
(55) 

(51) 25-02 (11) 28489 (22) 2022 10 26 (21) 31118
(73) BULANDA GRZEGORZ NEOKONCEPT, Czerniec (PL)
(72) BULANDA GRZEGORZ
(54) Wiata
(55) 

(51) 21-01 (11) 28490 (22) 2022 10 17 (21) 31101
(73) PERN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock (PL)
(72) GŁOWACKA ROMANA KATARZYNA, KISIEL MARTA ANNA
(54) Figura Robota
(55) 

WYGaśniĘcie praWa

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

(11) 23369 2021 12 21 Prawo wygasło w całości .
(11) 23370 2021 12 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 23371 2021 12 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 23372 2021 12 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 23374 2021 11 03 Prawo wygasło w całości .
(11) 23375 2021 12 19 Prawo wygasło w całości .
(11) 23377 2021 12 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 23378 2021 12 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 23379 2021 12 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 23380 2021 12 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 23381 2021 12 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 23382 2021 12 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 23383 2021 12 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 23384 2021 12 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 23385 2021 12 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 23386 2021 12 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 23387 2021 12 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 23388 2021 12 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 23389 2021 12 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 23392 2021 12 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 23393 2021 12 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 23396 2021 12 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 23398 2021 12 19 Prawo wygasło w całości .
(11) 23418 2021 12 31 Prawo wygasło w całości .
(11) 23427 2021 12 31 Prawo wygasło w całości .
(11) 23430 2021 12 30 Prawo wygasło w całości .
(11) 23453 2021 11 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 23454 2021 11 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 23512 2021 11 10 Prawo wygasło w całości .
(11) 23550 2021 11 30 Prawo wygasło w całości .
(11) 23606 2021 11 28 Prawo wygasło w całości .
(11) 23613 2021 11 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 23614 2021 11 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 23983 2021 11 18 Prawo wygasło w całości .

WpisY i ZMianY W reJestrZe nieUWZGlĘDnione  
W innYcH saMoDZielnYcH oGŁosZeniacH

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

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

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

jestracji

(11) 19995 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonawcze-
go: Wyroku Sądu Okręgowego XX Wydział Gospodarczy z  dnia 
9 marca 2022 r ., sygn . akt XX GC 385/19 zaopatrzonego w klauzulę 
wykonalności z  dnia 13 maja 2022 r ., Komornik Sądowy przy Są-
dzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w  Warszawie Adam 
Andruszkiewicz w  toku postępowania egzekucyjnego prowa-
dzonego pod sygnaturą akt: GKm 70/22 dokonał zajęcia prawa 
z  rejestracji przedmiotowego wzoru przemysłowego na  wniosek 
wierzyciela: Radość Autoryzowany Dealer Toyota Motor Poland 
Sp . z o .o . sp . k . z siedzibą w Warszawie .”
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(11) 19995 A . Wykreślono: ECOCAR SPÓŁKA AKCYJNA, War-
szawa, Polska 146617233; Wpisano: ECOCAR SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gnaty, Polska 387994450

(11) 24149 A . Wykreślono: VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, War-
szawa, Polska 180020885; Wpisano: VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, 
Rakszawa, Polska 180020885
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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 359 239 do nr 359 400)

(111) 359239 (220) 2020 04 29 (210) 512991
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) UPC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GIGACONNECT
(510), (511) 16 artykuły papiernicze, druki, publikacje drukowane, 
gazety, publikacje instruktażowe i  szkoleniowe, podręczniki, książ-
ki, instrukcje obsługi, drukowane materiały reklamowe i  promocyj-
ne, ulotki, artykuły biurowe z  wyjątkiem mebli, etykiety, naklejki 
nie tekstylne, fotografie, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, 
taśmy lub karty papierowe do zapisu programów komputerowych, 
18 walizki, torby podróżne, parasole, portfele, 28 gry i zabawki, arty-
kuły gimnastyczne i sportowe nie ujęte w innych klasach, 35 usługi 
w zakresie promocji, reklamy i marketingu, badania marketingowe, 
badania i analizy rynku, 41 edukacja, organizowanie i obsługa kon-
ferencji, kongresów, seminariów z dziedziny telekomunikacji, publi-
kacje elektroniczne on-line książek i periodyków, usługi szkoleniowe 
w zakresie organizowania i prowadzenia pracowni specjalistycznych, 
organizowanie rozrywki internetowej, 42 projektowanie i doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, systemów kompute-
rowych, technologii informacyjnej, opracowywanie i  dostarczanie 
wyszukiwarek internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron inter-
netowych dla osób trzecich, analizy systemów komputerowych .

(111) 359240 (220) 2021 12 17 (210) 537862
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 09
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakroczym (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dibu
(510), (511) 5 Preparaty medyczne, Farmaceutyki i  naturalne środki 
lecznicze, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty wi-
taminowe i mineralne, Leki dla ludzi .

(111) 359241 (220) 2020 12 04 (210) 521850
(151) 2022 10 28 (441) 2021 02 01
(732) TWENTYTWENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 20/TWENTY /20TWENTY
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .04 .17
(510), (511) 35 publikowanie tekstów reklamowych, dostarczanie 
informacji dotyczących działalności gospodarczej, marketing finan-
sowy, usługi public relations, analiza danych biznesowych, analizy 
w  zakresie marketingu, badania dotyczące działalności gospodar-
czej, badania i analizy rynkowe, usługi analizy i  informacji bizneso-
wej oraz badania rynkowych, administrowanie działalnością gospo-
darczą, outsourcing [doradztwo biznesowej, zarządzanie zasobami 
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ludzkimi i  usługi rekrutacji personelu, usługi wypełniania zeznań 
podatkowych, usługi w zakresie księgowości i  rachunkowości, spo-
rządzanie dokumentów dotyczących opodatkowania, doradztwo 
związane z  rozwojem wizerunku firmy, wsparcie w  dziedzinie pro-
mocji biznesu, audyt finansowy, rachunkowość, zarządzanie ra-
chunkowością, doradztwo podatkowe [rachunkowość], księgowość 
i  rachunkowość, doradztwo organizacyjne dotyczące programów 
lojalnościowych dla klientów, doradztwo w  zakresie zarządzania 
kadrami, usługi relacji z  mediami, udostępnianie przestrzeni rekla-
mowej w mediach elektronicznych, opracowywanie i realizacja pla-
nów i koncepcji medialnych i reklamowych, doradztwo w dziedzinie 
public relations, usługi reklamowe, promocyjne i  public relations, 
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, 
pomoc w  zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w  zakresie 
public relations, biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie efektywności biz-
nesowej, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące użycia komputerów, usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące administrowania technologią informacyj-
ną-żadna z powyższych usług nie odnosi się do usług wdrażania sie-
ciowych rozwiązań dla handlu detalicznego w zakresie mebli, urzą-
dzeń i akcesoriów ani do usług wdrażania rozwiązań do zarządzania 
operacjami produkcyjnymi dla producentów mebli i  produktów 
drewnianych,, 36 usługi finansowe, usługi inwestycyjne, analizy fi-
nansowe, usługi podatkowe i celne, doradztwo finansowe w zakresie 
podatków, pozyskiwanie kapitału, pozyskiwanie kapitału finansowe-
go, zarządzanie finansami, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, 
zarządzanie finansami dla firm zarządzanie portfelem finansowym, 
przetwarzanie informacji finansowych, usługi informacyjne dotyczą-
ce finansów, świadczone on-line z  komputerowej bazy danych lub 
Internetu, pozyskiwanie funduszy na projekty pomocy zagranicznej, 
pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych technologii, pozyskiwa-
nie funduszy dla instytucji badawczych, 41 konferencje (organizowa-
nie i  prowadzenie-), usługi w  zakresie konferencji, usługi doradcze 
i  informacyjne związane z  przygotowywaniem, organizowaniem 
i  prowadzeniem konferencji, organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, organizowanie szkoleń, skomputeryzowane szkolenia, 
zapewnianie szkoleń online, usługi szkolenia zawodowego, prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], kongresy (organizowanie i  prowa-
dzenie-), seminaria, prowadzenie seminariów, organizowanie semi-
nariów, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie 
publikacji on-line, publikacja broszur, publikacja czasopism, publika-
cje multimedialne, publikacja materiałów edukacyjnych, konferencje 
(organizowanie i prowadzenie-), usługi w zakresie konferencji, usługi 
doradcze i  informacyjne związane z przygotowywaniem, organizo-
waniem i  prowadzeniem konferencji, organizowanie konferencji, 
wystaw i  konkursów, organizowanie szkoleń, skomputeryzowane 
szkolenia, zapewnianie szkoleń online, usługi szkolenia zawodowe-
go, prowadzenie warsztatów [szkolenia], kongresy (organizowanie 
i  prowadzenie-), seminaria, prowadzenie seminariów, organizowa-
nie seminariów, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostęp-
nianie publikacji on-line, publikacja broszur, publikacja czasopism, 
publikacje multimedialne, publikacja materiałów edukacyjnych, 
45 usługi prawne, doradztwo prawne, porady prawne zastępstwo 
procesowe, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi 
w zakresie sporów sądowych, usługi prawne świadczone w związku 
z procesami sądowymi, zarządzanie własnością intelektualną, usługi 
związane z własnością intelektualną .

(111) 359242 (220) 2019 09 04 (210) 504099
(151) 2022 10 28 (441) 2020 08 31
(732) BIOONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bioone
(540) 

(591) zielony
(531) 27 .05 .01, 05 .03 .13, 05 .03 .14, 29 .01 .03

(510), (511) 5 suplementy diety i  preparaty dietetyczne, preparaty 
i artykuły higieniczne, naturalne środki lecznicze, witaminy i prepa-
raty witaminowe, żelki witaminowe, batony energetyzujące stano-
wiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, sole wód 
mineralnych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy diety sporzą-
dzone głównie z minerałów, mineralne dodatki do żywności, mine-
ralne wody do celów leczniczych, odżywcze suplementy diety, biał-
kowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, dietetyczne 
środki spożywcze do  celów medycznych, substancje dietetyczne 
do  celów leczniczych, suplementy diety dla zwierząt, żywność dla 
niemowląt, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki dezo-
doryzujące i oczyszczające powietrze, substancje chłonne do higie-
ny osobistej, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, diete-
tyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne 
napary do  celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane 
do celów medycznych, dietetyczne preparaty żywnościowe przysto-
sowane do celów medycznych, dodatki do żywności do celów nie-
medycznych, mineralne suplementy odżywcze, napoje stosowane 
w  lecznictwie, napoje witaminizowane, pieczywo dla diabetyków, 
preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty multiwita-
minowe, preparaty nutraceutyczne dla ludzi, preparaty witaminowe, 
preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], 
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty po-
budzające apetyt, preparaty zmniejszające apetyt, probiotyki (suple-
menty), preparaty medyczne do  odchudzania, wody mineralne 
do celów leczniczych, napoje lecznicze, syropy do użytku farmaceu-
tycznego, wywary do  użytku farmaceutycznego, oleje lecznicze, 
tran, produkty żywnościowe dla niemowląt, mleko w  proszku dla 
niemowląt, substancje dietetyczne dla niemowląt, przeciwutlenia-
cze, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla osób 
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, tran, tabletki witamino-
we, żywność dla diet medycznych, chleb dla diabetyków przystoso-
wany do celów medycznych, mleczko pszczele do celów farmaceu-
tycznych, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, zioła 
lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, zioła do pa-
lenia do celów leczniczych, papierosy beztytoniowe do celów leczni-
czych, ziołowe preparaty błotne do celów terapeutycznych, wywary 
z ziół leczniczych, wywary do celów farmaceutycznych, maści do ce-
lów farmaceutycznych, sole do  celów medycznych, wyciągi z  ziół 
leczniczych, wyciągi z  roślin leczniczych, środki o  działaniu zbliżo-
nym do leków do celów medycznych i leczniczych, preparaty zioło-
we, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty do  zwalczania 
drobnoustrojów do  powstrzymywania rozkładu mikrobiologiczne-
go, preparaty chemiczne do celów sanitarnych, błonnik pokarmowy, 
chleb wzbogacony witaminami do celów terapeutycznych, chleb dla 
diabetyków przystosowany do celów medycznych, cukier dietetycz-
ny do  celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane 
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne, 
środki do tępienia szkodników, apteczki pierwszej pomocy, wyposa-
żone, plastry, materiały opatrunkowe, materiały opatrunkowe do ran, 
plastry, przeciwbólowe plastry przeciwzapalne, plastry na  odciski, 
bandaże opatrunkowe, bandaże higieniczne, bandaże uciskowe 
[opatrunki], nutraceutyki, żaden z  wyżej wymienionych towarów 
nie ma zastosowania w dziedzinie biotechnologii, diagnostyki, dia-
gnostyki in vitro oraz wyrobów medycznych z wyłączeniem do ce-
lów dietetycznych, 29 jaja, przetworzone owoce, warzywa i grzyby 
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), oleje i tłuszcze, nabiał 
i  substytuty nabiału, jaja ptasie i  produkty z  jaj, galaretki, dżemy, 
kompoty, pasty owocowe i warzywne, algi do żywności dla ludzi, alo-
es spożywczy, batoniki na bazie owoców i orzechów, batony na bazie 
orzechów i  nasion, batony organiczne na  bazie orzechów i  ziaren, 
batony spożywcze na bazie orzechów, pasty rybne i z owoców mo-
rza, produkty serowarskie, desery wykonane z  produktów mlecz-
nych, dipy, enzymy mlekowe do celów spożywczych, zupy i wywary, 
ekstrakty mięsne, buliony, gotowe dania składające się głównie 
z mięsa, gotowe dania z mięsa, desery owocowe, ekstrakty do zup, 
gotowe posiłki składające się głównie z owoców morza, gulasze, kieł-
baski rybne, kiełbaski wegetariańskie, koncentraty zup, kostki 
do  zup, mieszanki do  zup, mrożone gotowe posiłki składające się 
głównie z  warzyw, mrożone pakowane przystawki składające się 
głównie z owoców morza i ryb, potrawy mięsne gotowane, przekąski 
na  bazie mięsa, przekąski na  bazie orzechów, przekąski na  bazie 
owoców, przekąski na  bazie soi, przekąski na  bazie tofu, przekąski 
na bazie warzyw, przekąski ziemniaczane, przetwory do zup jarzyno-
wych, tofu, soja [przetworzona], sałatki gotowe, zupy w  puszkach, 
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zupy w proszku, zupy (składniki do sporządzania-), zupy, zapiekanki 
[żywność], jogurt, koktajle lodowe, kefir [napój mleczny], koktajle 
mleczne, masło, maślanka, mleczne produkty, mleko kokosowe 
do celów kulinarnych, napoje na bazie mleka, napoje na bazie jogur-
tu, oleje jadalne, tłuszcze jadalne, konserwy, marynaty, mieszanki 
warzywne, mieszanki owoców i  orzechów, oliwki [przetworzone], 
nasiona przetworzone, orzechy jadalne, owoce konserwowane, owo-
ce przetworzone, sałatki owocowe, rodzynki, śliwki suszone, sułtan-
ki, suszone grzyby jadalne, sałatki warzywne, kawior, anchois, ryby 
przetworzone, potrawy rybne, pasta rybna, ryby suszone, ryby wę-
dzone, żywność przygotowywana z  ryb, wędliny, potrawy gotowe 
głównie na bazie mięsa, potrawy gotowe głównie na bazie ryb, po-
trawy gotowe głównie na bazie przetworzonych warzyw i owoców, 
potrawy gotowe głównie na  bazie mleka i  produktów mlecznych, 
przeciery warzywne, przecier pomidorowy, pulpa owocowa, przeką-
ski z owoców, przygotowane ślimaki, desery mleczne i owocowe, za-
piekanki, zagęszczone sosy pomidorowe, sosy (dipy), gotowe potra-
wy na  bazie mięsa, ryb, owoców morza lub warzyw, przekąski 
i dodatki z ziemniaków, zupy i składniki do przyrządzania zup, masło, 
śmietana, oliwa, gotowe potrawy, dania i przekąski głównie na bazie 
mięsa, gotowe potrawy, dania i przekąski głównie na bazie ryb, goto-
we potrawy, dania i przekąski głównie na bazie przetworzonych wa-
rzyw i owoców, gotowe potrawy, dania i przekąski głównie na bazie 
mleka i produktów mlecznych, dziczyzna, ryby, drób, mięso wędliny, 
kiełbasy, flaki, galarety mięsne, pasty mięsne, pasztety, warzywa 
mrożone, warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa go-
towane, chipsy ziemniaczane, chipsy sojowe, chrupki ziemniaczane, 
suszone owoce, mrożone owoce, skórki owocowe, gotowane owoce, 
galaretki, dżemy, mleko, mięso, ryby, drób, dziczyzna, konserwowa-
ne, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, rodzynki, nasio-
na spożywcze, migdały spreparowane, daktyle, mleko arachidowe, 
mleko migdałowe, galaretki, dżemy, kompoty, przekąski ziemniacza-
ne, kandyzowane przekąski owocowe, przekąski z owoców, przeką-
ski na  bazie soi, mieszanka bombaj (indyjska przekąska), przekąski 
ze skórek wieprzowych, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie 
mięsa, przekąski na  bazie orzechów, przekąski na  bazie warzyw, 
przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie owoców, przeką-
ski na bazie sera, przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie koko-
su, przekąski z jadalnych wodorostów, przekąski na bazie suszonych 
owoców, przekąski na bazie warzyw strączkowych, przetwory twa-
rożkowe, warzywa przetworzone, przetworzony ser, nasiona prze-
tworzone, korzenie przetworzone, orzechy przetworzone, przetwo-
rzone buraki, przetworzone morele, przetwory do zup jarzynowych, 
hot dogi (gotowe), 30 kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 
żelki, batony czekoladowe, batony zbożowe, sól, musztarda, ocet, 
sosy [przyprawy], przyprawy, lód, dania gotowe i wytrawne przeką-
ski, a mianowicie przekąski na bazie ziaren, zbóż, mąki i sezamu, kra-
kersy, kluski, knedle, naleśniki, potrawy na  bazie makaronu, ryżu 
i zbóż, ciasta i ciastka, kanapki, pizza, sól, przyprawy i dodatki smako-
we, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada, desery, cukry, naturalne 
słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, polewy 
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lody spożywcze, mrożo-
ne jogurty i sorbety, skrobia i wyroby z tych towarów, przetworzone 
ziarna, przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez 
ludzi, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, prepa-
raty do pieczenia i drożdże, preparaty do pieczenia i drożdże, ciasto 
do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przygo-
towywania, drożdże i zaczyny, suche i świeże makarony, kluski i pie-
rogi, makarony, zagęszczacze naturalne do  gotowania żywności, 
preparaty zbożowe, pikantne sosy, czatnej i pasty, aromaty do ciast, 
aromaty do żywności, mieszanki przypraw, marynaty, kremy czeko-
ladowe, koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, produkty 
na bazie czekolady, polewy do lodów, sosy, zioła suszone, desery lo-
dowe, mrożone mleczne wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze 
mrożone, aromaty kawowe, czekolada, czekolada pitna, czekoladki, 
ekstrakty czekoladowe, wyroby z kakao, syrop czekoladowy, chipsy 
[produkty zbożowe], chrupki zbożowe, gotowe produkty spożywcze 
w postaci sosów, lasagne, placki, przekąski składające się z produk-
tów zbożowych, przekąski składające się głównie z wyciśniętych zia-
ren zbóż, sushi, tortille, spody do pizzy, wyroby czekoladowe, słody-
cze, wyroby cukiernicze, wyroby ciastkarskie, pieczywo owocowe, 
chrupiące pieczywo, pieczywa chrupkie, mąka, chleb, kasze, kasza 
manna, kuskus, ciasto na wypieki, wyroby cukiernicze, cukier, miód, 
melasa, proszek do pieczenia, drożdże, przekąski składające się głów-
nie z mąki i produktów zbożowych, płatki zbożowe, płatki owsiane, 

płatki kukurydziane, pieczywo, kit pszczeli, mleczko pszczele, lód, 
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, batoniki zbożowe będą-
ce zamiennikami posiłków, batoniki na bazie czekolady będące za-
miennikami posiłków, batony gotowe do spożycia na bazie czekola-
dy, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], żelki na bazie gotowych 
owoców i warzyw, przekąski wieloziarniste, chrupki serowe [przeką-
ski], przekąski z musli, przekąski z kukurydzy, przekąski na bazie tor-
tilli, przekąski z produktów zbożowych, przekąski na bazie zbóż, kru-
che rurki (chińska przekąska), przekąski z  ekstrudowanej pszenicy, 
przekąski wykonane z ryżu, przekąski na bazie ryżu, przekąski wyko-
nane z pszenicy, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie ku-
kurydzy, przekąski z pieczywa chrupkiego, wyciskane przekąski za-
wierające kukurydzę, przekąski wytwarzane z  muesli, przekąski 
wykonane z kukurydzy, przekąski na bazie muesli, przekąski wykona-
ne z mąki razowej, gotowe przekąski na bazie zbóż, przekąski sporzą-
dzone z produktów zbożowych, przekąski wytwarzane z produktów 
zbożowych, przekąski wykonane ze  sproszkowanych sucharów, 
przekąski wykonane z  mąki zbożowej, przekąski wykonane z  mąki 
sojowej, przekąski zbożowe o smaku sera, dmuchane kuleczki sero-
we [przekąski kukurydziane], przekąski przyrządzone z  mąki ziem-
niaczanej, przekąski przygotowane z  mąki ziemniaczanej, gotowe 
do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez 
wyciskanie, przekąski składające się głównie z  wyciśniętych ziaren 
zbóż, przekąski z kukurydzy w formie ciasta francuskiego, przekąski 
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski składają-
ce się z produktów zbożowych, przekąski z kukurydzy w formie kół, 
przekąski składające się głównie z ryżu, przekąski składające się głów-
nie z makaronu, przekąski składające się głównie z chleba, przekąski 
składające się głównie ze  zboża, chrupki serowe w  kształcie kulek 
[przekąski], przekąski słone na bazie mąki, przekąski na bazie wafli ry-
żowych, przekąski wykonane z  mąki ryżowej, przekąski wykonane 
z mąki kukurydzianej, przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, prze-
kąski słone na bazie zbóż, przekąski słone na bazie kukurydzy, prze-
kąski w  postaci ciast owocowych, zioła przetworzone, przetwory 
spożywcze na  bazie słodu, przetwory spożywcze na  bazie ziaren, 
guma do żucia, 31 żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, płody rol-
ne, produkty z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pa-
sze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, ziarna, produkty rolne, ogrod-
nicze, oraz leśne nie ujęte w innych klasach, świeże owoce i warzywa, 
nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, słód, grzyby, rośliny, nieprzetwo-
rzone wodorosty jadalne, nasiona, cebulki i rozsady do hodowli ro-
ślin, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, naturalne jadalne rośliny 
[nieprzetworzone], żywe rośliny owocowe, rośliny doniczkowe, sa-
dzonki, żywe rośliny do  akwariów, 32 syropy do  wyrobu napojów, 
napoje owocowe i soki owocowe, piwo, wody mineralne i gazowane 
oraz inne napoje bezalkoholowe, syropy i inne preparaty do produk-
cji napojów, preparaty do  produkcji napojów, bezalkoholowe eks-
trakty z owoców używane do sporządzania napojów, esencje do pro-
dukcji napojów, lemoniady (syropy do-), koncentraty do sporządzania 
napojów owocowych, koncentraty do sporządzania napojów bezal-
koholowych, likiery (preparaty do sporządzania-), moszcz konserwo-
wany, niesfermentowany, pastylki do napojów gazowanych, proszki 
do produkcji napojów bezalkoholowych, syropy do napojów, słodkie 
napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, wyciągi do spo-
rządzania napojów, piwo i  produkty piwowarskie, drinki na  bazie 
piwa, imitacja piwa, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], pastyl-
ki do napojów, lemoniada, napoje izotoniczne, 35 sprzedaż detalicz-
na, sprzedaż hurtowa oraz sprzedaż za  pośrednictwem Internetu 
(sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż katalogowa, sprze-
daż na podstawie zamówień telefonicznych następujących towarów: 
artykułów spożywczych, żywności, suplementów diety, preparatów 
dietetycznych, napojów, alkoholi, płodów rolnych, produktów ogrod-
niczych i  leśnych, kwiatów, żywności ekologicznej, kosmetyków, 
środków czystości, środków higieny, odzieży, obuwia, toreb, portfeli, 
książek, publikacji, poradników, gier, zabawek, artykułów sporto-
wych, artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu i  akcesoriów 
komputerowych, sprzętu elektronicznego, zegarków, biżuterii, 
sprzętu do  gotowania, tytoniu, przyborów dla palaczy, artykułów 
piśmienniczych, artykułów papierniczych, zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, admini-
strowanie programami lojalności konsumenta, telemarketing, mar-
keting ukierunkowany, wypożyczanie stoisk handlowych, analizy 
i badania dotyczące działalności gospodarczej, pomoc w prowadze-
niu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działal-
nością gospodarczą, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 
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badania rynkowe, usługi aukcyjne, administrowanie i  organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie sprzedażą, doradz-
two w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, dostarczanie informacji 
konsumentom na temat towarów i usług, elektroniczne przetwarza-
nie zamówień, informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicz-
nego, nabywanie towarów i  usług dla innych firm, negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie 
umów kupna i sprzedaży towarów, pośrednictwo w działalności han-
dlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w  kontaktach handlowych 
i gospodarczych, reklamowanie usług innych dostawców, umożliwia-
jąc klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, 
skomputeryzowane usługi w  zakresie składania zamówień online, 
skomputeryzowane zamówienia towarów, telemarketing, świadcze-
nie usług porównania cen online, udzielanie informacji dotyczących 
sprzedaży handlowej, usługi agencji eksportowych, usługi agencji 
importowo-eksportowych, usługi biurowe dotyczące przyjmowania 
zamówień sprzedaży, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego 
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi w za-
kresie analizy cen, usługi w zakresie zamówień online, usługi zarzą-
dzania sprzedażą, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i  sprzedawców towarów i  usług, prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży, zarządzanie administracyjne zamó-
wieniami na zakup w ramach usług świadczonych przez firmy wysyłko-
we, doradztwo handlowe, promocja sprzedaży, agencje importowo
-eksportowe, informacja handlowa, wdrażanie produktów na  rynek, 
pokazy towarów, organizowanie giełd, targów, aukcji, przetargów, 
imprez handlowych, organizowanie wystaw w  celach handlowych 
i/lub  reklamowych, organizacja stanowisk na  targach handlowych, 
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi informacyjne 
w zakresie handlu dla konsumentów, udostępnianie informacji i wia-
domości dot . handlu i sprzedaży za pomocą portalu internetowego .

(111) 359243 (220) 2021 02 12 (210) 524514
(151) 2022 11 04 (441) 2021 03 22
(732) POWAJBO EWA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WE LOVE KERATIN
(540) 

(591) ciemnoróżowy, jasnoróżowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Tworzenie sieci franchisingowych i  zarządzanie ta-
kimi sieciami, doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
salonów fryzjerskich, usługi w  zakresie kreowania wizerunku firmy, 
usługi w zakresie rekrutacji personelu, usługi w zakresie zarządzania 
salonami kosmetyczno-fryzjerskimi oraz personelem, zarządzanie 
siecią punktów usługowych, 44 Usługi salonów fryzjerskich, usługi 
w zakresie prowadzenia salonów kosmetycznych, usługi fryzjerskie, 
usługi kosmetyczne, porady kosmetyczne, porady fryzjerskie, im-
plantacja włosów, keratynowe prostowanie włosów (nanoplastia) 
usługi diagnozowania i  leczenia dolegliwości związanych z  ludzki-
mi włosami i skórą głowy (trychologia), usługi pielęgnacji, stylizacji 
i regeneracji włosów, manicure i pedicure, masaż, salony piękności, 
sauny i solaria, gabinety odnowy biologicznej, tatuowanie, usługi wi-
zażystyczne .

(111) 359244 (220) 2018 05 24 (210) 486329
(151) 2022 11 16 (441) 2020 01 07
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DermatoxinH97
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy, kosmetyki 
do  pielęgnacji skóry, emulsje, balsamy, mydła, lotiony, mleczka ko-
smetyczne, kosmetyki pielęgnacyjne, drewno zapachowe, olejki ete-
ryczne z drzewa cedrowego, kadzidełka, esencje eteryczne, perfumy, 
szampony, produkty toaletowe, olejki eteryczne, 5 produkty farma-
ceutyczne, wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, 
substancje dietetyczne do  celów leczniczych, suplementy diety, 
oleje lecznicze, tabletki musujące wzbogacone w witaminy i mine-
rały do  celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty 
multiwitaminowo-multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki 

odżywcze i dietetyczne, borowina lecznicza, herbata lecznicza, ko-
rzenie lekarskie, kosmetyki lecznicze, leki dla ludzi, leki weterynaryj-
ne, maści do celów farmaceutycznych, preparaty dermatologiczne, 
preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty leczni-
cze do pielęgnacji zdrowia, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko 
pszczele do  celów medycznych, nalewki do  celów leczniczych, na-
pary do celów leczniczych, sole do kąpieli mineralnych, suplementy 
mineralne do żywności, tran, herbata z ziół do celów medycznych, 
żywność dietetyczna do celów leczniczych, środki odkażające, mate-
riały opatrunkowe, materiały i środki sanitarne i higieniczne  .

(111) 359245 (220) 2021 03 23 (210) 526639
(151) 2022 11 23 (441) 2022 07 25
(732) CORTIVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CORTIVISION
(540) 

(591) ciemnoróżowy, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .13 .25
(510), (511) 9 Spektrometry, Urządzenia i  przyrządy: naukowe, 
optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do  ratowania ży-
cia i do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy do badań na-
ukowych, Czytniki [sprzęt do  przetwarzania danych], Elektroniczne 
urządzenia pomiarowe, Elektroniczne urządzenia kontrolno-sterują-
ce, Fotometry, Interfejsy komputerowe, komputery, Oprogramowa-
nie rzeczywistości wirtualnej, Okulary do rzeczywistości wirtualnej, 
Sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, Zestawy na głowę do rze-
czywistości wirtualnej, Kamery na  podczerwień, Skanery podczer-
wieni, Elektroniczne symulatory do  treningu [sprzęt komputerowy 
i sprzęt do nauczania na bazie oprogramowania], Urządzenia do mo-
nitorowania, Oprogramowanie do monitorowania zdrowia, Oprogra-
mowanie komputerowe do pobrania przeznaczone do zdalnego mo-
nitorowania i analizy, Oprogramowanie do monitorowania, analizy, 
kontroli i prowadzenia operacji w świecie fizycznym .

(111) 359246 (220) 2021 10 11 (210) 535085
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) DR HERBICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dr Herbich
(540) 

(591) granatowy
(531) 24 .17 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .11
(510), (511) 3 Kosmetyki do makijażu, preparaty do mycia i pielęgna-
cji ciała, preparaty do  kąpieli, preparaty do  pielęgnacji skóry, oczu 
i paznokci, preparaty do włosów, środki toaletowe, środki do higieny 
ustnej, 5 Białkowe suplementy diety, dietetyczna żywność przysto-
sowana do  celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane 
do celów medycznych, herbaty lecznicze, herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, leki dla ludzi, leki dla ludzi zawierające probiotyki, leki 
dla ludzi zawierające kwas mlekowy, maści dopochwowe, maści 
lecznicze, maści przeciw swędzeniu, maści przeciwzapalne, mineral-
ne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, mydła lecznicze, 
opaski higieniczne, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, plastry do ce-
lów medycznych, plastry lecznicze, plastry samoprzylepne, plastry 
lecznicze samoprzylepne, płyny do przemywania pochwy, preparaty 
do irygacji do celów medycznych, preparaty i artykuły higieniczne, 
preparaty medyczne do  odchudzania, preparaty witaminowe, pre-
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paraty z mikroorganizmów do celów medycznych, probiotyki (suple-
menty), substancje chłonne do higieny osobistej, suplementy zawie-
rające kwas mlekowy, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawiera-
jące białko, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety 
zawierające glukozę, suplementy diety zawierające drożdże, suple-
menty diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki 
pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety 
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lnia-
ny, suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawie-
rające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, 
suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy wi-
taminowe w postaci plastrów, środki dezynfekcyjne do celów higie-
nicznych, środki antykoncepcyjne, tabletki wspomagające odchudza-
nie, taśmy do celów medycznych przylepne i samoprzylepne, ubrania 
dla osób cierpiących na inkontynencję, 10 Aparaty i instrumenty me-
dyczne, pesaria, pessary ginekologiczne, pessary położnicze, przyrzą-
dy ginekologiczne, przyrządy położnicze, ginekologiczne przyrządy 
medyczne do  badania kobiecych organów reprodukcyjnych, przy-
rządy ginekologiczne medyczne, przyrządy położnicze medyczne, 
spirale ginekologiczne, 25 Ubrania codzienne, 30 Batony zbożowe, 
35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz usługi sprzedaży de-
talicznej świadczone online: aparatów i  instrumentów medycznych, 
batonów zbożowych, białkowych suplementów diety, dietetycznej 
żywności przystosowanej do  celów medycznych, dietetycznych na-
pojów przystosowanych do  celów medycznych, ginekologicznych 
przyrządów medycznych do badania kobiecych organów reproduk-
cyjnych, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz usługi sprzeda-
ży detalicznej świadczone online: herbat leczniczych, herbat zioło-
wych do celów leczniczych, kosmetyków do makijażu, leków dla ludzi, 
leków dla ludzi zawierających probiotyki, leków dla ludzi zawierają-
cych kwas mlekowy, maści dopochwowych, maści leczniczych, ma-
ści przeciw swędzeniu, maści przeciwzapalnych, mineralnych suple-
mentów diety, mydeł leczniczych, odżywczych suplementów diety, 
opasek higienicznych, pieluch dla niemowląt i dorosłych, pessariów, 
pessarów ginekologicznych, pessarów położniczych, plastrów do ce-
lów medycznych, plastrów leczniczych, plastrów samoprzylepnych, 
plastrów leczniczych samoprzylepnych, płynów do przemywania po-
chwy, preparatów do mycia i pielęgnacji ciała, preparatów do kąpieli, 
preparatów do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparatów do wło-
sów, preparatów do irygacji do celów medycznych, preparatów me-
dycznych do  odchudzania, preparatów witaminowych, preparatów 
z mikroorganizmów do celów medycznych, preparatów i artykułów 
higienicznych, probiotyków (suplementów), przyrządów ginekolo-
gicznych, przyrządów położniczych, przyrządów ginekologicznych 
medycznych, przyrządów położniczych medycznych, spiral gineko-
logicznych, substancji chłonnych do higieny osobistej, suplementów 
zawierających kwas mlekowy, suplementów diety o działaniu kosme-
tycznym, suplementów diety zawierających alginiany, suplementów 
diety zawierających białko, suplementów diety zawierających enzy-
my, suplementów diety zawierających glukozę, suplementów diety 
zawierających drożdże, suplementów diety zawierających kazeinę, 
suplementów diety zawierających kiełki pszenicy, suplementów diety 
zawierających lecytynę, suplementów diety zawierających mleczko 
pszczele, suplementów diety zawierających olej lniany, suplementów 
diety zawierających propolis, suplementów diety zawierających py-
łek kwiatowy, suplementów diety zawierających siemię lniane, suple-
mentów diety ze  sproszkowanymi jagodami acai, suplementów wi-
taminowych w postaci plastrów, środków dezynfekcyjnych do celów 
higienicznych, środków antykoncepcyjnych, środków toaletowych, 
środków do higieny ustnej, tabletek wspomagających odchudzanie, 
taśm do  celów medycznych przylepnych i  samoprzylepnych, ubrań 
codziennych, ubrań dla osób cierpiących na  inkontynencję, 41 Or-
ganizowanie konferencji, organizowanie konferencji i  sympozjów 
w  dziedzinie nauk medycznych, organizowanie konferencji związa-
nych ze  szkoleniem zawodowym, organizowanie konferencji w  ce-
lach edukacyjnych, publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, 
nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, usługi edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, usługi edukacyjne i instruktażowe .
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(540) (znak słowno-graficzny)
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(591) granatowy
(531) 24 .17 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .11
(510), (511) 3 Kosmetyki do makijażu, preparaty do mycia i pielęgna-
cji ciała, preparaty do  kąpieli, preparaty do  pielęgnacji skóry, oczu 
i paznokci, preparaty do włosów, środki toaletowe, środki do higieny 
ustnej, 5 Białkowe suplementy diety, dietetyczna żywność przysto-
sowana do  celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane 
do celów medycznych, herbaty lecznicze, herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, leki dla ludzi, leki dla ludzi zawierające probiotyki, leki 
dla ludzi zawierające kwas mlekowy, maści dopochwowe, maści lecz-
nicze, maści przeciw swędzeniu, maści przeciwzapalne, mineralne su-
plementy diety, odżywcze suplementy diety, mydła lecznicze, opaski 
higieniczne, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, plastry do celów me-
dycznych, plastry lecznicze, plastry samoprzylepne, plastry lecznicze 
samoprzylepne, płyny do przemywania pochwy, preparaty do irygacji 
do celów medycznych, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty me-
dyczne do odchudzania, preparaty witaminowe, preparaty z mikroor-
ganizmów do celów medycznych, probiotyki (suplementy), substancje 
chłonne do higieny osobistej, suplementy zawierające kwas mlekowy, 
suplementy diety o  działaniu kosmetycznym, suplementy diety za-
wierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy 
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, su-
plementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające ka-
zeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety 
zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, 
suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierają-
ce propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy 
diety zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi 
jagodami acai, suplementy witaminowe w postaci plastrów, środki de-
zynfekcyjne do celów higienicznych, środki antykoncepcyjne, tabletki 
wspomagające odchudzanie, taśmy do celów medycznych przylepne 
i samoprzylepne, ubrania dla osób cierpiących na  inkontynencję, 10 
Aparaty i  instrumenty medyczne, pesaria, pessary ginekologiczne, 
pessary położnicze, przyrządy ginekologiczne, przyrządy położnicze, 
ginekologiczne przyrządy medyczne do badania kobiecych organów 
reprodukcyjnych, przyrządy ginekologiczne medyczne, przyrządy po-
łożnicze medyczne, spirale ginekologiczne, 25 Ubrania codzienne, 30 
Batony zbożowe, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz usłu-
gi sprzedaży detalicznej świadczone online: aparatów i instrumentów 
medycznych, batonów zbożowych, białkowych suplementów diety, 
dietetycznej żywności przystosowanej do celów medycznych, diete-
tycznych napojów przystosowanych do  celów medycznych, gineko-
logicznych przyrządów medycznych do badania kobiecych organów 
reprodukcyjnych, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online: herbat leczniczych, herbat 
ziołowych do celów leczniczych, kosmetyków do makijażu, leków dla 
ludzi, leków dla ludzi zawierających probiotyki, leków dla ludzi zawie-
rających kwas mlekowy, maści dopochwowych, maści leczniczych, 
maści przeciw swędzeniu, maści przeciwzapalnych, mineralnych su-
plementów diety, mydeł leczniczych, odżywczych suplementów diety, 
opasek higienicznych, pieluch dla niemowląt i  dorosłych, pessariów, 
pessarów ginekologicznych, pessarów położniczych, plastrów do ce-
lów medycznych, plastrów leczniczych, plastrów samoprzylepnych, 
plastrów leczniczych samoprzylepnych, płynów do przemywania po-
chwy, preparatów do mycia i pielęgnacji ciała, preparatów do kąpieli, 
preparatów do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparatów do wło-
sów, preparatów do  irygacji do celów medycznych, preparatów me-
dycznych do  odchudzania, preparatów witaminowych, preparatów 
z  mikroorganizmów do  celów medycznych, preparatów i  artykułów 
higienicznych, probiotyków (suplementów), przyrządów ginekolo-
gicznych, przyrządów położniczych, przyrządów ginekologicznych 
medycznych, przyrządów położniczych medycznych, spiral gineko-
logicznych, substancji chłonnych do higieny osobistej, suplementów 
zawierających kwas mlekowy, suplementów diety o działaniu kosme-
tycznym, suplementów diety zawierających alginiany, suplementów 
diety zawierających białko, suplementów diety zawierających enzy-
my, suplementów diety zawierających glukozę, suplementów diety 
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zawierających drożdże, suplementów diety zawierających kazeinę, 
suplementów diety zawierających kiełki pszenicy, suplementów diety 
zawierających lecytynę, suplementów diety zawierających mleczko 
pszczele, suplementów diety zawierających olej lniany, suplementów 
diety zawierających propolis, suplementów diety zawierających pyłek 
kwiatowy, suplementów diety zawierających siemię lniane, suple-
mentów diety ze  sproszkowanymi jagodami acai, suplementów wi-
taminowych w postaci plastrów, środków dezynfekcyjnych do celów 
higienicznych, środków antykoncepcyjnych, środków toaletowych, 
środków do  higieny ustnej, tabletek wspomagających odchudzanie, 
taśm do  celów medycznych przylepnych i  samoprzylepnych, ubrań 
codziennych, ubrań dla osób cierpiących na inkontynencję, 41 Organi-
zowanie konferencji, organizowanie konferencji i sympozjów w dzie-
dzinie nauk medycznych, organizowanie konferencji związanych 
ze szkoleniem zawodowym, organizowanie konferencji w celach edu-
kacyjnych, publikowanie dokumentów z  dziedziny szkolenia, nauki, 
prawa publicznego i spraw socjalnych, usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, usługi edukacyjne i instruktażowe .
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(591) granatowy
(531) 24 .17 .25, 29 .01 .11
(510), (511) 3 Kosmetyki do makijażu, preparaty do mycia i pielęgna-
cji ciała, preparaty do  kąpieli, preparaty do  pielęgnacji skóry, oczu 
i paznokci, preparaty do włosów, środki toaletowe, środki do higieny 
ustnej, 5 Białkowe suplementy diety, dietetyczna żywność przysto-
sowana do  celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane 
do celów medycznych, herbaty lecznicze, herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, leki dla ludzi, leki dla ludzi zawierające probiotyki, leki 
dla ludzi zawierające kwas mlekowy, maści dopochwowe, maści lecz-
nicze, maści przeciw swędzeniu, maści przeciwzapalne, mineralne su-
plementy diety, odżywcze suplementy diety, mydła lecznicze, opaski 
higieniczne, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, plastry do celów me-
dycznych, plastry lecznicze, plastry samoprzylepne, plastry lecznicze 
samoprzylepne, płyny do przemywania pochwy, preparaty do irygacji 
do celów medycznych, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty me-
dyczne do odchudzania, preparaty witaminowe, preparaty z mikroor-
ganizmów do celów medycznych, probiotyki (suplementy), substancje 
chłonne do higieny osobistej, suplementy zawierające kwas mlekowy, 
suplementy diety o  działaniu kosmetycznym, suplementy diety za-
wierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy 
diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, su-
plementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające ka-
zeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety 
zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, 
suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierają-
ce propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy 
diety zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi 
jagodami acai, suplementy witaminowe w postaci plastrów, środki de-
zynfekcyjne do celów higienicznych, środki antykoncepcyjne, tabletki 
wspomagające odchudzanie, taśmy do celów medycznych przylepne 
i samoprzylepne, ubrania dla osób cierpiących na  inkontynencję, 10 
Aparaty i  instrumenty medyczne, pesaria, pessary ginekologiczne, 
pessary położnicze, przyrządy ginekologiczne, przyrządy położnicze, 
ginekologiczne przyrządy medyczne do badania kobiecych organów 
reprodukcyjnych, przyrządy ginekologiczne medyczne, przyrządy po-
łożnicze medyczne, spirale ginekologiczne, 25 Ubrania codzienne, 30 
Batony zbożowe, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz usłu-
gi sprzedaży detalicznej świadczone online: aparatów i instrumentów 

medycznych, batonów zbożowych, białkowych suplementów diety, 
dietetycznej żywności przystosowanej do celów medycznych, diete-
tycznych napojów przystosowanych do  celów medycznych, gineko-
logicznych przyrządów medycznych do badania kobiecych organów 
reprodukcyjnych, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online: herbat leczniczych, herbat 
ziołowych do celów leczniczych, kosmetyków do makijażu, leków dla 
ludzi, leków dla ludzi zawierających probiotyki, leków dla ludzi zawie-
rających kwas mlekowy, maści dopochwowych, maści leczniczych, 
maści przeciw swędzeniu, maści przeciwzapalnych, mineralnych su-
plementów diety, mydeł leczniczych, odżywczych suplementów diety, 
opasek higienicznych, pieluch dla niemowląt i  dorosłych, pessariów, 
pessarów ginekologicznych, pessarów położniczych, plastrów do ce-
lów medycznych, plastrów leczniczych, plastrów samoprzylepnych, 
plastrów leczniczych samoprzylepnych, płynów do przemywania po-
chwy, preparatów do mycia i pielęgnacji ciała, preparatów do kąpieli, 
preparatów do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparatów do wło-
sów, preparatów do  irygacji do celów medycznych, preparatów me-
dycznych do  odchudzania, preparatów witaminowych, preparatów 
z  mikroorganizmów do  celów medycznych, preparatów i  artykułów 
higienicznych, probiotyków (suplementów), przyrządów ginekolo-
gicznych, przyrządów położniczych, przyrządów ginekologicznych 
medycznych, przyrządów położniczych medycznych, spiral gineko-
logicznych, substancji chłonnych do higieny osobistej, suplementów 
zawierających kwas mlekowy, suplementów diety o działaniu kosme-
tycznym, suplementów diety zawierających alginiany, suplementów 
diety zawierających białko, suplementów diety zawierających enzy-
my, suplementów diety zawierających glukozę, suplementów diety 
zawierających drożdże, suplementów diety zawierających kazeinę, 
suplementów diety zawierających kiełki pszenicy, suplementów diety 
zawierających lecytynę, suplementów diety zawierających mleczko 
pszczele, suplementów diety zawierających olej lniany, suplementów 
diety zawierających propolis, suplementów diety zawierających pyłek 
kwiatowy, suplementów diety zawierających siemię lniane, suple-
mentów diety ze  sproszkowanymi jagodami acai, suplementów wi-
taminowych w postaci plastrów, środków dezynfekcyjnych do celów 
higienicznych, środków antykoncepcyjnych, środków toaletowych, 
środków do  higieny ustnej, tabletek wspomagających odchudzanie, 
taśm do  celów medycznych przylepnych i  samoprzylepnych, ubrań 
codziennych, ubrań dla osób cierpiących na inkontynencję, 41 Organi-
zowanie konferencji, organizowanie konferencji i sympozjów w dzie-
dzinie nauk medycznych, organizowanie konferencji związanych 
ze szkoleniem zawodowym, organizowanie konferencji w celach edu-
kacyjnych, publikowanie dokumentów z  dziedziny szkolenia, nauki, 
prawa publicznego i spraw socjalnych, usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, usługi edukacyjne i instruktażowe .

(111) 359249 (220) 2020 10 08 (210) 519265
(151) 2022 11 23 (441) 2022 08 08
(732) FUNDACJA BIEDRONKI, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fundacja Biedronki
(540) 

(591) niebieski, żółty, pomarańczowy
(531) 26 .01 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, drukowane foldery informa-
cyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, afisze, plakaty, biuletyny, 
bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe, broszury, cza-
sopisma, druki, drukowane materiały edukacyjne, drukowane ulotki 
informacyjne, gazety, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty 
upominkowe, katalogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały dru-
kowane, naklejki, nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, 
publikacje reklamowe, publikacje promocyjne, reprezentacje graficz-
ne, skoroszyty, szyldy papierowe, tablice drukowane, torby papierowe, 
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub 
kartonu, ulotki, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, rekla-
my drukowane, 36 organizacja zbiórek charytatywnych, zbiórki fun-
duszy na cele charytatywne, usługi charytatywne w zakresie datków 
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pieniężnych, organizowanie zbiórek charytatywnych [na  rzecz osób 
trzecich], udzielanie informacji związanych ze  zbiórkami funduszy 
na cele charytatywne, usługi gromadzenia funduszy na cele pomocy 
osobom starszym, organizowanie wydarzeń mających na celu zbiera-
nie funduszy na cele charytatywne, organizowanie działań mających 
na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, organizacja zbiórek 
pieniężnych, zbiórki funduszy i  sponsorowanie finansowe, zbieranie 
środków finansowych z przeznaczeniem na zakup leków oraz materia-
łów higienicznych dla osób starszych, usługi zbiórki funduszy w celu 
pomocy w wyposażaniu domów opieki w środki spożywcze i sprzęt 
rehabilitacyjny, 41 informacje o  edukacji, organizowanie i  obsługa 
konferencji, konkursów, koncertów, targów edukacyjnych na  rzecz 
dobroczynności oraz pomocy osobom potrzebującym, w  tym oso-
bom starszym, organizowanie spotkań i konferencji mających na celu 
zachęcanie innych osób do uczestnictwa w wolontariacie, organizo-
wanie imprez kulturalnych w  celach charytatywnych za  wyjątkiem 
gromadzenia funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez roz-
rywkowych, inicjowanie programów edukacyjnych dotyczących po-
mocy osobom starszym .

(111) 359250 (220) 2021 06 02 (210) 529816
(151) 2022 11 23 (441) 2022 08 01
(732) FARMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FARMPOL
(540) 

(591) ciemnoniebieski, żółty
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .08, 29 .01 .12, 24 .13 .14
(510), (511) 1 Preparaty klejące do bandaży i bandaży chirurgicznych, 
Zakwaszone roztwory do  ładowania baterii, Środki chemiczne dla 
przemysłu, Środki chemiczne impregnacji materiałów tekstylnych 
oraz skóry, Środki chemiczne dla ogrodnictwa z  wyjątkiem fungicy-
dów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, 
Preparaty chemiczne dla przemysłu, Wybielające chemikalia, 2 barw-
niki do jaj i tkanin, 3 Środki przeciwpotowe, antyperspiranty, antypo-
ślizgowe płyny i wosk do podłóg, barwniki do celów kosmetycznych, 
barwniki kosmetyczne, środki do  namaczania bielizny, kosmetyki 
i  ołówki do  brwi, pasty do  butów, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, preparaty do  czyszczenia, preparaty do  czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty do  czyszczenia rur odpływowych, 
preparaty do  demakijażu, preparaty doi depilacji, detergenty inne 
niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów me-
dycznych, dezodoranty do użytku osobistego, mydła dezodoryzujące 
i dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, ekstrakty kwia-
towe do  perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, preparaty 
do  usuwania farby, ałun antyseptyczny po  goleniu, preparaty i  my-
dło do golenia, woda Javelle, wyroby perfumeryjne jonon, kadzidła, 
kadzidełka, ozdoby do celów kosmetycznych, kalkomania, preparaty 
do  usuwania kamienia kotłowego w  gospodarstwach domowych, 
sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, preparaty kosmetyczne 
do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, woda ko-
lońska, pasty do konserwacji skory, kora mydłoki do prania, maseczki 
kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyki do  od-
chudzania, zestawy kosmetyków, wazelina, kosmetyki dla zwierząt, 
kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające 
do skory, preparaty do kręcenia włosów, krochmal, krochmal do celów 
pralniczych, preparaty do  krochmalenia, ekstrakty z  kwiatów, kwia-
ty jako baza do perfum, preparaty doi makijażu, puder do makijażu, 
maseczki kosmetyczne, mięta do  wyrobów perfumeryjnych, mle-
ko migdałowe do  celów kosmetycznych, mydło i  olejek migdałowy, 
mleczko kosmetyczne, preparaty do  mycia, mydełka, mydła, mydła: 
dezodoryzujące, dezynfekujące, lecznicze, migdałowe, przeciw poto-
we, przeciw potowe do stóp, do ożywienia koloru tkanin, neutraliza-
tory do trwalej ondulacji, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty 
do odymiania, olejek lawendowy . migdałowy, różany, olejki do celowe 
kosmetycznych, perfumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki kosme-
tyczne do  brwi, preparaty kosmetyczne do  opalania się, materiały 

przylepne do celów kosmetycznych, pumeks, preparaty do usuwania 
rdzy, preparaty do przetykania rur odpływowych, skrobia do nadawa-
nia połysku, sole wybielające, płyny do spryskiwaczy szyb, szampony, 
szampony dla zwierząt domowych, preparaty do szorowania podłóg, 
sztuczne paznokcie, rzęsy i włosy, ściereczki nasączane detergentami 
do  czyszczenia, ultramaryna, talk kosmetyczny, terpentyna, terpeny, 
toniki kosmetyczne, tusze do rzęs pomadki do ust, waciki, wata do ce-
lów kosmetycznych, farby do  włosów, wosk do  wąsów, soda, wosk: 
krawiecki, polerski, pralniczy, szewski, zmywacze do paznokci, Woda 
utleniona, woski do czyszczenia, 10 Aparaty do masażu wibracyjnego, 
bandaże elastyczne, gipsowane, usztywniające ortopedyczne, banki 
lekarskie, baseny do celów leczniczych i sanitarne, poduszki przeciw 
bezsenności, gorsety brzuszne, butelki dla niemowląt, cewniki, chirur-
giczne: aparaty i instrumenty, gąbki, lusterka, nici, klamry, dentystycz-
ne: fotele, lusterka, sztyfty, dializatory, elastyczne pończochy do celów 
chirurgicznych, elektryczne poduszki do celów leczniczych, i do celów 
medycznych, inhalatory, irygatory do  celów medycznych, kaftany 
bezpieczeństwa, końcówki do kul inwalidzkich, protezy kończyn, kule 
inwalidzkie, lampy do celów leczniczych, lekarskie przyborniki, luster-
ka dentystyczne, łóżka lecznicze, maski anestezjologiczne, materace 
do  celów leczniczych, nakolanniki ortopedyczne, noże chirurgiczne, 
obuwie ortopedyczne, sztuczne oczy, podkłady zapobiegające two-
rzeniu się odleżyn, opaski: gipsowane, podtrzymujące, usztywniające 
stawy, bandaże przepuklinowe, prześcieradła chirurgiczne, protezy, 
aparatura do  radioterapii, aparaty do  reanimacji, skalpele, smoczki, 
aparaty słuchowe, stetoskopy, stoły operacyjne, strzykawki do użytku 
medycznego, sztuczne szczeki, środki antykoncepcyjne nie chemicz-
ne, termometry do  celów medycznych, aparaty do  mierzenia tętni-
czego ciśnienia krwi, aparaty i  instrumenty urologiczne, wibratory 
łóżkowe, wiertła dentystyczne, wkładki ortopedyczne, sztuczne włosy, 
pończochy przeciw żylakom, 34 dodatki do tytoniu, gilzy papierowe, 
36 Administrowanie nieruchomościami, agencja pośrednictwa w han-
dlu nieruchomościami, agencje ściągania wierzytelności, analizy finan-
sowe, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, 
faktoring, finansowe: doradztwo, informacje, operacje, usługi, wyceny, 
inwestycje kapitałowe, lokaty kapitału, transfer elektroniczny kapitału, 
kasy oszczędnościowe, kaucje, oszacowanie i wycena majątku nieru-
chomego, wynajmowanie mieszkań, operacje: bankowe, finansowe, 
walutowe, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, usługi 
powiernicze, pożyczki pod zastaw, ściąganie czynszów i  należności, 
świadczenia emerytalne, ubezpieczenia zdrowotne, usługi ubezpie-
czeniowe, wycena antyków, dzieł sztuki i  znaczków, wynajmowanie 
pomieszczeń biurowych, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 39 
Transport w  akcjach ratunkowych, autobusowe usługi transporto-
we, chroniony transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie: 
korespondencji i  przesyłek, paczek, kwiatów, towarów zaopatrzenia, 
dystrybucja: energii, gazet, prądu elektrycznego, wody, fracht, wy-
najmowanie garaży, informacja o transporcie, magazynowanie, usłu-
gi kierowcy, wynajmowanie parkingów, wypożyczanie kontenerów 
magazynowych i magazynów, pakowanie produktów, wypożyczanie 
pojazdów, usługi ratownictwa, rezerwacja transportu, rozładunek, 
składowanie, transport samochodowy, spedycja, usługi kurierskie, wy-
pożyczanie wózków inwalidzkich, 44 Usługi fizjoterapii, fizykoterapia, 
hospicja, kliniki medyczne, usługi masażu, opieka pielęgniarska, opie-
ka zdrowotna, pomoc medyczna, usługi optyczne, salony piękności, 
placówki opieki medycznej niehospitalizacyjne, placówki rekonwale-
scencji, chirurgia plastyczna, porady w zakresie farmakologii, porady 
psychologiczne, sanatoria, usługi farmaceutyczne w  zakresie leków 
recepturowych, usługi położnicze, usługi kuracji uzdrowiskowych, 
usługi telemedyczne, usługi w zakresie korzystania z sauny i solariów .

(111) 359251 (220) 2015 07 08 (210) 444537
(151) 2022 11 30 (441) 2015 10 26
(732) MICHALAK IWONA ESTETICA GROUP, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nature de Marseille
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05
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(510), (511) 3 kosmetyki, wyroby kosmetyczne, środki do pielęgnacji 
włosów, perfumy, dezodoranty, antyperspiranty, higieniczne środki 
do pielęgnacji, 5 produkty kosmetyczne do celów leczniczych.

(111) 359252 (220) 2021 10 22 (210) 535604
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) ZAJĄKAŁA MARCIN, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) hireplace
(510), (511) 42 Doradztwo, konsultacje i  informacja w  zakresie 
technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i  wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie i  opracowywa-
nie oprogramowania do elektronicznych baz danych, Projektowa-
nie, tworzenie i  programowanie stron internetowych, Przygoto-
wywanie programów komputerowych do  przetwarzania danych, 
Rozwiązywanie problemów w postaci diagnozowania problemów 
z  elektroniką użytkową, Udzielanie informacji na  temat projekto-
wania i  opracowywania oprogramowania, systemów i  sieci kom-
puterowych, Usługi diagnostyki komputerowej, Usługi doradcze 
i informacyjne w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, 
Usługi inżynieryjne w zakresie komputerów, Usługi komputerowe 
do analizy danych, Usługi konfiguracji sieci komputerowych, Usługi 
podmiotów zewnętrznych w  dziedzinie informatyki, Usługi tech-
nologiczne w zakresie komputerów, Zarządzanie projektami w za-
kresie technologii informacyjnych, Zarządzanie projektami kom-
puterowymi, Zapewnianie infrastruktury centrów danych, Usługi 
administrowania serwerami.

(111) 359253 (220) 2020 05 14 (210) 513556
(151) 2022 11 28 (441) 2022 08 08
(732) POLSKA SIEĆ HANDLOWA NASZ SKLEP SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nasz Sklep
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 35 administrowanie działalności handlowej, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
świadczenie pomocy w  zakresie działalności gospodarczej związa-
nej z  organizowaniem przedsiębiorstw na  zasadach franchisingu, 
doradztwo biznesowe (outsourcing), usługi prowadzenia punktów 
sprzedaży detalicznej w związku z: artykułami spożywczymi i żyw-
nościowymi, artykułami alkoholowymi, środkami czyszczącymi i toa-
letowymi, usługi zarządzania handlowego w zakresie koncesjonowa-
nia dóbr i usług na rzecz osób trzecich.

(111) 359254 (220) 2020 01 21 (210) 509279
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) LPP SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 03.01.08, 03.01.24, 03.01.28
(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) 359255 (220) 2017 05 12 (210) 471555
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) PPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WÓDKA TORUŃSKA
(540) 

(591) ciemnobrązowy
(531) 29.01.07, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 33 wódka.

(111) 359256 (220) 2019 10 01 (210) 505062
(151) 2021 01 27 (441) 2020 10 12
(732) AGARKOV PAVLO, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S 2014
(540) 

(531) 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywności i napoje, tymczasowe 
zakwaterowanie.

(111) 359257 (220) 2020 07 01 (210) 515453
(151) 2021 07 07 (441) 2021 03 22
(732) MIODOWSKI BARTŁOMIEJ  
KRAKOWSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRO polisy
(540) 

(591) brązowy, biały, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.10, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.05, 
29.01.06, 29.01.07, 29.01.08
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi pośrednictwa w  za-
wieraniu umów ubezpieczeniowych: majątkowych, mienia, nieru-
chomości, komunikacyjnych, zdrowotnych, na  życie, od  następstw 
nieszczęśliwych wypadków, od wszelkich ryzyk, odpowiedzialności 
cywilnej, wyjazdów zagranicznych, w  tym leczenia za  granicą, za-
wieranie umów ubezpieczeniowych pomiędzy ubezpieczycielem 
a  ubezpieczającym, reprezentowanie ubezpieczonych przy likwi-
dacji szkód, planowanie i  organizacja ochrony ubezpieczeniowej, 
usługi w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego, doradztwo w za-
kresie tworzenia i obsługi finansowych programów inwestycyjnych, 
informacja o ubezpieczeniach, doradztwo w sprawach ubezpieczeń, 
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ekspertyzy, analizy i wyceny w zakresie ubezpieczeń, usługi w zakre-
sie zarządzania: majątkiem, inwestycjami, nakładami kapitałowymi, 
usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych, zapewnie-
nie dostępu do  usług ubezpieczeniowych za  pomocą elektronicz-
nych kanałów dystrybucji, usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, 
usługi reasekuracyjne, usługi związane z: działalnością agencji obro-
tu nieruchomościami, zarządzaniem i  administrowaniem nierucho-
mościami, planowanie inwestycji związanych z  nieruchomościami, 
usługi developerskie związane z pozyskaniem gruntu, budowaniem 
i sprzedażą domów, lokali mieszkalnych, użytkowych, usługi dorad-
cze dotyczące nieruchomości i  inwestycji w  nieruchomości, szaco-
wanie wartości nieruchomości dla celów fiskalnych, leasing nieru-
chomości, 38 łączność poprzez terminale internetowe, przesyłanie 
informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przydziela-
nie dostępu do baz danych, 41 usługi związane z edukacją, organizo-
wanie wykładów, szkoleń, realizowanie filmów szkoleniowych, usługi 
wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publika-
cje elektroniczne, usługi tłumaczeń, usługi fotograficzne .

(111) 359258 (220) 2020 07 23 (210) 516390
(151) 2021 02 24 (441) 2020 11 09
(732) Union Investment Real Estate GmbH, Hamburg (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Qulinarium
(540) 

(531) 11 .01 .01, 11 .01 .04, 27 .05 .01, 27 .05 .24
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, dekorowanie żywności, infor-
mowanie i porady w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktem i trans-
portem, restauracje samoobsługowe, rzeźbienie w jedzeniu, stołów-
ki, usługi barowe, usługi barów z fajkami wodnymi, usługi osobistych 
kucharzy, usługi restauracyjne .

(111) 359259 (220) 2020 08 18 (210) 517246
(151) 2021 07 27 (441) 2021 04 06
(732) BUJALSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Dywity (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) b Bujalski
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .13 .25
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, materiały konstrukcyj-
ne metalowe: belki, blacha jako płyty, arkusze, druty, haki, kątowniki, 
kołki, kołnierze, liny, łańcuchy, łaty, nakrętki, nity, pierścienie, przęsła, 
pręty, rury, słupy, sprężyny, suwnice, sworznie, szyny, śruby, taśmy, 
uchwyty, metalowe konstrukcje przemysłowe, metalowe zbiorniki 
ciśnieniowe i bezciśnieniowe na płyny i do sprężonych gazów, me-
talowe zbiorniki magazynowe na  produkty chemiczne do  celów 
przemysłowych, metalowe zbiorniki magazynowe przeznaczone 
są do magazynowania substancji żrących i kwasów, zbiorniki ze sta-
li kwasoodpornej i  zwykłej na  płyny, pojemniki i  kontenery otwar-
te i  zamknięte na  produkty chemiczne do  celów przemysłowych, 
zawory metalowe inne niż części maszyn, rury i  kształtki rurowe 
rozgałęzieniowe metalowe, przewody rurowe metalowe, armatura 
do  przewodów metalowa, 7 maszyny, części maszyn, urządzenia 
i  linie technologiczne dla przemysłu farmaceutycznego, kosme-
tycznego i spożywczego, silniki i mechanizmy sprzęgania i napędu 
z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych, mieszalniki, obu-
dowy maszyn, przenośniki: taśmowe, rolkowe, ślimakowe, pasko-
we, siatkowe i  płytkowe, silniki elektryczne inne niż do  pojazdów 
lądowych, 35 usługi importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa 

handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowa-
dzenia sprzedaży w  hurtowniach i/lub  sklepach, poprzez agentów 
oraz za  pośrednictwem strony internetowej następujących towa-
rów: zbiorniki przemysłowe, urządzenia i  instalacje technologiczne 
ze stali kwasoodpornych i zwykłych dla przemysłu farmaceutyczne-
go, kosmetycznego i spożywczego, części i akcesoria wchodzących 
w skład wyposażenia zbiorników, usługi w zakresie marketingu i pre-
zentacji towarów i usług, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybu-
cja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organiza-
cja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych, promocyjnych 
i reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, usługi badania rynku, 37 usłu-
gi w zakresie montażu, instalacji, naprawy i konserwacji zbiorników 
przemysłowych: ciśnieniowych, bezciśnieniowych, zbiorników i urzą-
dzeń technologicznych ze stali kwasoodpornej i  zwykłej, 39 usługi 
transportowe i spedycyjne, towarowy transport drogowy pojazdami 
uniwersalnymi i  specjalistycznymi, składowanie, magazynowanie, 
przechowywanie, przeładunek, pakowanie, konfekcjonowanie i do-
starczanie towarów, usługi informacyjne i pośrednictwo w zakresie 
transportu i spedycji, 40 obróbka metali i nakładanie powłok na me-
tale, obróbka mechaniczna elementów metalowych: gięcie profili 
proste i przestrzenne, gięcie walcowe na zimno blach, zwijanie blach 
w formy symetryczne i niesymetryczne, zginanie i kantowanie blach, 
cięcie blach nożycowe i  ogniowe, obróbka powierzchni blach: po-
lerowanie, platerowanie, usługi w  zakresie obróbki mechanicznej 
metali: frezowanie, kucie, prasowanie, szlifowanie, walcowanie, wier-
cenie, wytłaczanie, ukosowanie palnikiem, usługi w zakresie obrób-
ki: kowalskiej, ślusarskiej, spawalniczej i  skrawania, kompletowanie 
urządzeń technologicznych ze  stali kwasoodpornych i  zwykłych 
na  zamówienie, 41 organizacja i  prowadzenie szkoleń, sympozjów, 
konferencji i  imprez edukacyjnych w  zakresie produkcji, montażu 
i  serwisu zbiorników przemysłowych, urządzeń technologicznych 
ze stali kwasoodpornych i zwykłych, usługi związane z organizacją 
imprez kulturalnych, rekreacyjnych, rozrywkowych i  wypoczyn-
kowych, 42 opracowywanie projektów technicznych zbiorników 
przemysłowych, urządzeń i instalacji technologicznych ze stali kwa-
soodpornych i  zwykłych, badania i  analizy techniczne, testowanie 
materiałów, doradztwo techniczne i ekspertyzy inżynieryjne z zakre-
su zbiorników przemysłowych, urządzeń technologicznych ze  stali 
kwasoodpornych i zwykłych, wzornictwo przemysłowe .

(111) 359260 (220) 2020 09 07 (210) 517980
(151) 2021 01 20 (441) 2020 10 05
(732) LYKHOVID YAROSLAV, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PICHCIMY LEPIMY
(540) 

(531) 08 .07 .02, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 27 .05 .01
(510), (511) 30 pierogi, pielmieni, chinkali i inne wyroby z mąki goto-
we lub mrożone do ugotowania .

(111) 359261 (220) 2021 03 18 (210) 526299
(151) 2021 08 24 (441) 2021 04 26
(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D-Rutin CC
(540) 

(531) 24 .17 .01, 27 .05 .01
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(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Substancje dietetyczne 
do celów leczniczych, Odżywki wzmacniające do celów leczniczych, 
Suplementy diety, Preparaty z  witaminami do  celów leczniczych, 
Preparaty wspomagające leczenie .

(111) 359262 (220) 2021 04 26 (210) 528153
(151) 2021 10 21 (441) 2021 07 05
(732) DREMAN BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) talent .plus
(540) 

(591) pomarańczowy, czerwony
(531) 02 .01 .23, 04 .05 .03, 27 .05 .01, 27 .05 .15, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Biuro pośrednictwa pracy .

(111) 359263 (220) 2021 05 08 (210) 528590
(151) 2021 10 04 (441) 2021 06 07
(732) BILKIEWICZ ANNA INSTYTUT POWIEK, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Instytut Powiek BILKIEWICZ
(540) 

(591) czarny, niebieski, jasnozielony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 02 .09 .04
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, Publiko-
wanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 44 Usługi w zakresie hi-
gieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej 
dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich .

(111) 359264 (220) 2021 05 14 (210) 528964
(151) 2021 11 16 (441) 2021 07 19
(732) NOWAK IZABELA, Mielno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESTAURACJA PIZZERIA BUONGIORNO
(540) 

(591) brązowy, czarny, czerwony, szary, biały, ciemnobrązowy, 
beżowy
(531) 02 .01 .11, 26 .01 .04, 26 .01 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Aromaty, Bita śmietana, Bułki, Cheesburgery, Ciasta, 
Cukier, Gofry, Grzanki, Kanapki, Kasze spożywcze, Kawa, Keczup, 
Lody, Makarony, Marynaty, Mąka, Mięsne sosy, Naleśniki, Napoje 
na  bazie kawy, Pizza, Przekąski na  bazie zbóż, Ryż, Sosy do  maka-
ronów, Sosy sałatkowe, Sól kuchenna, Spaghetti, Tortille, Wyroby 
cukiernicze, Zioła do  celów spożywczych, 33 Alkohole wysokopro-
centowe, Aperitify, Brandy, Cydr, Dżin, Gotowe napoje alkoholowe, 
Koktajle, Likiery, Rum, Whisky, Wino, Wódka, 43 Bary szybkiej ob-
sługi, Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywności, Informacje i  do-
radztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Kafeterie, Obsługa 
gastronomiczna i  własnym zapleczem, produktami i  transportem, 
Restauracje samoobsługowe, Usługi barowe, Usługi restauracyjne, 
Wynajmowanie sal na zebrania .

(111) 359265 (220) 2021 06 14 (210) 530259
(151) 2021 12 23 (441) 2021 08 30
(732) WUNSCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GESSLER
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .11 .01, 26 .11 .08
(510), (511) 29 Baranina w  plastrach, Befsztyk z  siekanej wołowiny 
(hamburger), Bekon, Boczek wieprzowy z grilla (samgyeopsal), Bur-
gery, Burgery mięsne, Burgery z  indyka, Cielęcina, Confity z kaczki, 
Części indyka, Drób, Drób gotowany, Drób, nieżywy, Dziczyzna, Dzi-
czyzna konserwowana, Filety z piersi kurczaka, Flaki, Flaki wieprzo-
we, Flaki wołowe, Foie [pasztet sztrasburski], Frankfurterki, Galaretki 
mięsne, Galarety mięsne, Gęś pieczona, Golonka, Gotowany indyk, 
Gulasz błyskawiczny, Hamburgery, Hamburgery z  indyka, Hambur-
gery z kurczaka, Indyk, Indyk pieczony, Jagnięcina pieczona, Jagnię-
cina, przetworzona, Kaczka gotowana, Kaszanka, Kawałeczki beko-
nu, Kawałki kurczaka, Kiełbasa pepperoni, Kiełbasa swojska, Kiełbaski 
bratwurst, Kiełbaski do hotdogów, Kiełbaski konserwowane, Kiełba-
ski wieprzowe, Kiełbasy, Kiełbasy wędzone, Kiełbasy z  kurczaka, 
Krwawa kiszka [kiełbasa], Klopsiki drobiowe, Konserwa z przyrządzo-
nego mięsa w słoiku, Konserwy drobiowe, Konserwy mięsne, Konser-
wy z wołowiny, Kotlety wieprzowe, Krwawa kiszka, Kurczak, Kurczak 
gotowany, Kurczak grillowany [yakitori], Kurczak liofilizowany, Kur-
czak smażony, Kurczak smażony, Marynowane nóżki wieprzowe, 
Mielonki (konserwy), Mięsa wędzone, Mięso gotowane, Mięso goto-
we do spożycia, Mięso i wędliny, Mięso i wyroby mięsne, Mięso kacze, 
Mięso kiełbasiane, Mięso konserwowane, Mięso mielone [mięso sie-
kane], Mięso mrożone, Mięso pieczone, Mięso pokrojone w plastry, 
Mięso solone, Mięso w  puszce [konserwy], Mięso wędzone, Mięso 
z indyka, Mrożony drób, Mrożony indyk, Paczkowane mięso, Pastra-
mi, Pasztety mięsne (w tym pasztety, smalec), Peklowana wołowina 
w puszce, Pieczeń wołowa, Pieczone kaczki, Pieczony drób, Pieczony 
kurczak, Prasowane solone kaczki, Produkty mięsne mrożone, Pro-
dukty mięsne w formie burgerów, Produkty z indyka, Produkty z ja-
gnięciny, Przekąski na bazie mięsa, Przetworzone produkty mięsne, 
Przyrządzone mięso konserwowe w puszce, Pulpety drobiowe, Pul-
pety wołowe, Pulpety z kurczaka, Pulpety [żywność], Salami, Sałatka 
z kurczaka, Salceson, Schab wieprzowy, Siekana wołowina peklowa-
na, Skrzydełka kurczaka, Smażone mięso, Steki wieprzowe, Steki wo-
łowe, Steki z mięsa, Surowe kiełbasy, Suszona kiełbasa, Suszona wo-
łowina w paskach, Suszone mięso, Suszone mięso kurczaka, Suszone 
mięso z kaczki, Szaszłyki jagnięce, Szynka, Szynka surowa podsusza-
na (prosciutto), Tłusta i mocno przyprawiona kiełbasa [knockwurst], 
Udka z kurczaka, Wątroba, Wędliny, Wieprzowina, Wieprzowina kon-
serwowa, Wieprzowina pieczona, Wołowina, Wołowina gotowa 
do spożycia, Wołowina w plastrach, Pasztet mięsny, Pasztet z gęsich 
wątróbek, Pasztet z kurczaka, Pasztet z wątróbki, Biały ser, Desery jo-
gurtowe, Desery mleczne, Dipy, Dipy serowe, Jogurt, Jogurt sojowy, 
Jogurt z mleka koziego, Jogurty, Jogurty kremowe, Jogurty o niskiej 
zawartości tłuszczu, Jogurty o smaku owocowym, Jogurty pitne, Jo-
gurty smakowe, Kefir [napój mleczny], Margaryna, Maślanka, Masło, 
Masło czosnkowe, Masło ghee, Masło mieszane, Masło z  ziołami, 
Mleczne produkty, Mleko, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe do ce-
lów kulinarnych, Mleko kokosowe do stosowania jako napój, Mleko 
kokosowe [napój], Produkty serowarskie, Przetwory twarożkowe, Ser 
miękki, Ser mieszany, Ser o niskiej zawartości tłuszczu, Ser z ziołami, 
Sery dojrzewające, Przekąski na  bazie sera, Ekstra oliwa z  oliwek 
z  pierwszego tłoczenia, Jadalny olej rzepakowy, Koncentrat masła, 
Masło solone, Masło do użytku w gotowaniu, Masło klarowane, Olej 
rzepakowy jadalny, Olej z  oliwek jadalny, Olej z  siemienia lnianego 
[jadalny], Olej z  siemienia lnianego do  celów kulinarnych, Oleje 
do gotowania, Oleje jadalne, Oleje smakowe, Oleje spożywcze, Oleje 
z przyprawami, Oliwa z oliwek, Oliwa z oliwek z pierwszego tłocze-
nia, Smalec, Wyroby z masła, Bulion wołowy, Buliony, Falafel, Gotowe 
dania składające się głównie z mięsa, Gotowe dania z mięsa, Gotowe 
posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, Go-
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towe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z dzi-
czyzny, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głów-
nie z  drobiu, Gotowe posiłki gotowane składające się głównie 
z indyka, Gotowe posiłki gotowane składające się głównie z dziczy-
zny, Gotowe posiłki gotowane składające się głównie z owoców mo-
rza, Gotowe posiłki gotowane składające się głównie z substytutów 
mięsa, Gotowe posiłki gotowane składające się głównie z ryb, Goto-
we posiłki gotowane składające się głównie z kaczki, Gotowe posiłki 
z drobiu [drób jako główny składnik], Gotowe posiłki z mięsa [mięso 
jako główny składnik], Gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek, 
Gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, Gotowe posiłki za-
wierające [głównie] jajka, Guacamole, Guacamole [pasta z awokado], 
Gulasz wołowy, Gulasze, Muffiny jajeczne, Potrawy gotowe składają-
ce się głównie z warzyw, Potrawy mięsne gotowane, Pulpety, Sałatka 
cezar, Sałatka ziemniaczana, Sałatki drobiowe, Sałatki gotowe, Sałatki 
na bazie ziemniaków, Sałatki podawane na przystawkę, Sałatki wa-
rzywne, Sałatki z roślin strączkowych, Szaszłyki, Wstępnie ugotowa-
na zupa, Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie 
z  dziczyzny, Zupy, Zupy w  puszkach, Zupy z  makaronem, Batoniki 
na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie 
owoców i orzechów, Batoniki na bazie owoców będące zamiennika-
mi posiłków, Batony na bazie orzechów i nasion, Batony organiczne 
na  bazie orzechów i  ziaren, Batony spożywcze na  bazie orzechów, 
Boczniaki ostrygowate, suszone, Borowiki szlachetne, suszone, Bur-
gery warzywne, Chipsy bananowe, Chipsy jabłkowe, Chipsy na bazie 
warzyw, Chipsy owocowe, Chipsy sojowe, Chipsy warzywne, Chipsy 
z batatów fioletowych, Chipsy z jarmużu, Chipsy ziemniaczane, Chip-
sy ziemniaczane w formie paluszków, Chipsy ziemniaczane w postaci 
przekąsek, Cytryny, przetworzone, Czarne porzeczki, przetworzone, 
Czereśnie, przetworzone, Chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Fasola, 
Fasola pieczona w sosie pomidorowym, Fasola przyrządzona w sosie 
sojowym [kongjaban], Fasola w puszkach, Fasola z chili, Fasolka kon-
serwowa, Frytki, Frytki gofrowane, Frytki ziemniaczane, Galaretki, 
dżemy, kompoty, pasty owocowe i  warzywne, Galaretki owocowe, 
Gotowe dania warzywne, Gotowe produkty z warzyw, Grzyby kon-
serwowane, Kapusta kwaszona, Kapusta, przetworzona, Karczochy 
konserwowe, Kiełbaski wegetariańskie, Kiszone warzywa [kimchi], 
Kłącza przetworzone, Kompozycje owoców przetworzonych, Kon-
serwowa wieprzowina z fasolą, Konserwowane warzywa, Konserwo-
we rośliny strączkowe, Konserwy, marynaty, Konserwy z  owocami, 
Krojone owoce, Krojone warzywa, Mandarynki [konserwowe], Man-
go, przetworzone, Marynowana kalarepa, Marynowana ostra papry-
ka, Marynowana rzodkiewka, Marynowana skórka arbuza, Maryno-
wane papryczki jalapeno, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki 
owoców suszonych, Mieszanki przekąsek składających się z  suszo-
nych owoców i orzechów przetworzonych, Mieszanki przekąsek skła-
dających się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, 
Mieszanki warzywne, Mrożone frytki, Mrożone owoce, Odsmażana 
fasola, Ogórki korniszony, Oliwki, gotowane, Oliwki konserwowane, 
Oliwki konserwowe, Oliwki nadziewane, Oliwki nadziewane czerwoną 
papryką i  migdałami, Oliwki nadziewane czerwoną papryką, Oliwki 
nadziewane migdałami, Oliwki nadziewane pesto w oleju słoneczniko-
wym, Oliwki nadziewane serem feta w oleju słonecznikowym, Oliwki 
[przetworzone], Oliwki, suszone, Owoce aromatyzowane, Owoce gla-
zurowane, Owoce konserwowane, Owoce konserwowane w alkoholu, 
Owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, Owoce konserwo-
wane w słoikach, Owoce marynowane, Owoce przetworzone, Owoce 
w plasterkach, konserwowe, Owoce w puszkach, Papryka konserwo-
wana, Papryka marynowana, Papryka, przetworzona, Pasztet wa-
rzywny, Pierożki na bazie ziemniaków, Pikantne pikle, Placki smażo-
ne, Placki ziemniaczane, Płatki jabłkowe, Płatki kokosowe, Płatki 
z brzoskwini, Płatki z kiwi, Płatki ziemniaczane, Pokrojone sałatki wa-
rzywne, Pokrojone warzywa, Pomarańcze, przetworzone, Pomidory 
konserwowane, Pomidory konserwowe, Pomidory obrane ze skóry, 
Pomidory, przetworzone, Preparowane papryki, Produkty z  suszo-
nych owoców, Przeciery owocowe, Przeciery warzywne, Przetwory 
owocowe [dżemy], Przetworzona kapusta brukselska, Przetworzone 
buraki, Przetworzone cebule, Przetworzone jabłka, Przetworzone 
morele, Przetworzone oliwki konserwowe, Purée z  warzyw, Purée 
ziemniaczane, Rodzynki, Rodzynki korynckie, Sałatki owocowe, Śliw-
ki konserwowe, Śliwki suszone, Smażone ziemniaki (PLacki ziemnia-
czane), Sok cytrynowy do  celów kulinarnych, Sok pomidorowy 
do gotowania, Soki owocowe do gotowania, Soki roślinne do goto-
wania, Substytuty mięsa na bazie warzyw, Suszona żurawina, Suszo-
ne borówki, Suszone grzyby jadalne, Suszone grzyby phallus indusia-

tus, Suszone grzyby shitake, Suszone mango, Suszone orzechy, 
Suszone Owoce, Uprzednio pokrojone warzywa do sałatek, Warzywa 
kapustne, przetworzone, Warzywa konserwowane, Warzywa konser-
wowane [w oleju], Warzywa marynowane, Warzywa w puszkach, Wę-
dliny wegetariańskie, Dżem śliwkowy, Dżem z żurawiny, Dżemy, Dże-
my i  marmolady owocowe, Dżemy jagodowe, Dżemy malinowe, 
Dżemy owocowe, Dżemy truskawkowe, Galareta, Galaretki z warzyw, 
Hummus, Hummus [pasta z ciecierzycy], Kompot żurawinowy, Mar-
molada, Marmolady owocowe, Masło orzechowe w proszku, Masło 
arachidowe, Masło migdałowe, Masło z orzechów, Masło z orzechów 
nerkowca, Owoce gotowane, Owocowe pasty do smarowania, Pasta 
z bakłażana, Pasta z oberżyny, Pasta z oliwek, Pasta z owoców tłoczo-
nych, Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pasty na bazie czosnku 
do smarowania, Pasty warzywne, Przecier pomidorowy, Tahini [pasta 
z ziarna sezamowego], Warzywne pasty do smarowania, Czarny ka-
wior, Dorsze [nieżywe], Filety rybne, Filety z wędzonego śledzia, Ka-
wior, Kawior z łososia, Kotlety rybne, Potrawy rybne, Produkty z owo-
ców morza, Ryby marynowane, Ryby przetworzone, Ryby solone, 
Ryby suszone, Ryby w puszkach, Śledzie [nieżywe], Śledzie, nieżywe, 
Wędzony łosoś, Pasty rybne, Pasty z owoców morza, Pasty z ryb wę-
dzonych, Preparaty do produkcji bulionów, Buliony [gotowe], Buliony 
mięsne, Kostki bulionowe, Kostki do zup, Mieszanki do sporządzania 
wywarów rosołowych, Mieszanki do  zup, Wywar, bulion, Wywar 
z kurczaka, Wywar z warzyw, składniki do sporządzania zupy, Zupy 
w  proszku, 30 Budyń w  proszku, Ciasta drożdżowe z  nadzieniem 
z mięsa, Ciasta drożdżowe z nadzieniem z owoców, Ciasta drożdżowe 
z nadzieniem z warzyw, Herbatniki słodowe, Makaron [ciasto], Mro-
żone wyroby piekarnicze, Preparaty do ciast, Zakwas chlebowy, Brą-
zowy cukier, Cukier, Cukier biały, Cukier inwertowany [sztuczny 
miód], Cukier owocowy, Cukier puder, Cukier w kostkach, Miód, Miód 
biologiczny do  spożycia przez ludzi, Miód naturalny, Słodkie pasty 
do smarowania [miód], Słodkie polewy i nadzienia, Słodziki natural-
ne, Substytuty cukru, Substytuty miodu, Marcepan, Polewy o smaku 
czekoladowym, Sos czekoladowy, Syrop klonowy, Syrop kukurydzia-
ny, Syrop smakowy, Syrop spożywczy, Syrop stołowy, Syropy smako-
we, Ananasy w cieście, Bagietki z nadzieniem, Banany w cieście, Bato-
niki na  bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, Batoniki 
zbożowe będące zamiennikami posiłków, Batony gotowe do spoży-
cia na bazie czekolady, Brioszki (drożdżowe bułeczki), Bułki nadzie-
wane, Bułki z nadzieniem, Chipsy kukurydziane, Chipsy kukurydziane 
o smaku warzyw, Chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, Chipsy 
[produkty zbożowe], Chipsy ryżowe, Chipsy taco, Chipsy tortilla, 
Chipsy zbożowe, Chrupki kukurydziane, Chrupki kukurydziane 
o smaku sera, Chrupki ryżowe, Chrupki ryżowe w kształcie kulek (ara-
re), Chrupki serowe, Chrupki serowe [przekąski], Chrupki serowe 
w  kształcie kulek [przekąski], Chrupki z  pełnego ziarna pszenicy, 
Chrupki zbożowe, Ciasta [słodkie lub słone], Ciasteczka ryżowe, Cia-
steczka owsiane, Ciastka z prosa, Ciasto na bazie jaj, Ciasto z przypra-
wionymi owocami, Chipsy na bazie zbóż, Dania na bazie ryżu, Drób 
w cieście, Dziczyzna w cieście, Empanada (nadziewany pieróg), Gorą-
ca kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach, Gotowa solona żywność 
przyrządzana z  mąki ziemniaczanej, Gotowe dania z  ryżu, Gotowe 
do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez 
wyciskanie, Gotowe posiłki w formie pizzy, Gotowe potrawy na bazie 
makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe potrawy zawiera-
jące [głównie] makaron, Gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, 
Gotowe produkty spożywcze w  postaci sosów, Gotowe przekąski 
na bazie zbóż, Kanapki, Kanapki z mięsem, Krakersy krewetkowe, Kra-
kersy nadziewane serem, Krakersy o smaku mięsnym, Krakersy o sma-
ku przypraw, Krakersy o smaku sera, Krakersy o smaku warzyw, Kra-
kersy o  smaku ziołowym, Krakersy ryżowe, Krakersy z  preparatów 
zbożowych, Mięso w cieście [gotowe], Mrożone paszteciki z mięsem 
i warzywami, Mrożone posiłki składające się głównie z ryżu, Mrożone 
posiłki składające się głównie z makaronu, Mrożone produkty z cia-
sta nadziewane warzywami, Mrożone produkty z ciasta nadziewane 
mięsem, Mrożone tosty francuskie, Nachos, Owoce pod kruszonką, 
Paszteciki z kiełbaskami, Paszteciki z wieprzowiny, Placki, Placki z fa-
soli mung [bindaetteokk], Placki z kimchi [kimchijeon], Placki z kur-
czakiem, Placki z  nadzieniem z  warzyw, Potrawy gotowe na  bazie 
makaronu, Potrawy składające się głównie z ryżu, Potrawy z makaro-
nu, Precelki, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski na bazie pszeni-
cy, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie tortilli, Przekąski na ba-
zie zbóż, Przekąski przygotowane z  mąki ziemniaczanej, Przekąski 
przyrządzone z mąki ziemniaczanej, Przekąski składające się głównie 
z chleba, Przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, 
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Przekąski składające się głównie z  ryżu, Przekąski składające się 
głównie ze zboża, Przekąski składające się z produktów zbożowych, 
Przekąski słone na  bazie zbóż, Przekąski słone na  bazie kukurydzy, 
Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Przekąski wieloziar-
niste, Przekąski wykonane z kukurydzy, Przekąski wykonane z mąki 
kukurydzianej, Przekąski wykonane z mąki ryżowej, Przekąski wyko-
nane z mąki razowej, Przekąski wykonane z mąki zbożowej, Przekąski 
wykonane z mąki sojowej, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski 
wykonane z ryżu, Przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, Przekąski 
wykonane ze  sproszkowanych sucharów, Przekąski wytwarzane 
z muesli, Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, Przekąski 
z ekstrudowanej pszenicy, Przekąski z kukurydzy, Przekąski z kukury-
dzy w formie ciasta francuskiego, Przekąski z kukurydzy w formie kół, 
Przekąski z produktów zbożowych, Przekąski zbożowe o smaku sera, 
Quiche, Quiche [tarty], Solone wyroby piekarnicze, Wrapy z kurcza-
kiem, Wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, Wyroby 
piekarnicze składające się z  warzyw i  drobiu, Wyroby piekarnicze 
z warzywami i rybami, Zapakowane zestawy obiadowe składające się 
głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, Zawijana kanap-
ka typu wrap, Biała herbata, Cappuccino, Czekolada, Czekolada bez-
mleczna, Czekolada mleczna, Czekolada pełna, Czekolada w prosz-
ku, Czekoladki, Czekoladowa kawa, Czekoladowe napoje spożywcze 
nie  na  bazie produktów mlecznych lub warzyw, Herbata, Herbata 
bez teiny słodzona słodzikami, Herbata bezteinowa, Herbata chai, 
Herbata chryzantemowa (gukhwacha), Herbata cytrusowa z owocu 
yuzu, Herbata czarna, Herbata czarna [herbata angielska], Herbata 
darjeeling [indyjska czarna herbata z prowincji darjeeling], Herbata 
do zaparzania, Herbata earl grey, Herbata imbirowa, Herbata jaśmi-
nowa, Herbata jaśminowa, inna niż do  celów leczniczych, Herbata 
jaśminowa w torebkach, inna niż do celów leczniczych, Herbata lap-
sang souchong, Herbata lipowa, Herbata miętowa, Herbata mrożo-
na, Herbata mrożona (nie do celów medycznych), Herbata nienatu-
ralna, Herbata o  smaku jabłka [inna niż do  celów leczniczych], 
Herbata o smaku pomarańczowym [inna niż do celów leczniczych], 
Herbata oolong, Herbata oolong [herbata chińska], Herbata oolong 
w proszku, Herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], Her-
bata paczkowana [inna niż do celów leczniczych], Herbata rooibos, 
Herbata rozpuszczalna, Herbata rozpuszczalna [inna niż do  celów 
leczniczych], Herbata sfermentowana, Nielecznicza herbata sypka, 
Herbata szałwiowa, Herbata Tie Guan Yin, Herbata w torebkach, Her-
bata w torebkach (nielecznicza), Herbata z białego lotosu (Baengny-
eoncha), Herbata z  czerwonego żeń-szenia, Herbata z  dzikiej róży, 
Herbata z eleuterokoku [ogapicha], Herbata z gryki, Herbata z korze-
nia łopianu (wooungcha), Herbata z kwiatu lipy, Herbata z liści jęcz-
mienia, Herbata z prażonego jęczmienia [mugi-cha], Herbata z pra-
żonego ryżu brązowego [genmaicha], Herbata z rozmarynu, Herbata 
z rumianku, Herbata z wodorostów kelp, Herbata z żeń-szenia, Her-
bata z  żeń-szenia [insamcha], Herbata ze  słonych sproszkowanych 
wodorostów (kombu-cha), Herbata zielona, Herbaty, Herbaty aroma-
tyzowane [inne niż do  celów leczniczych, Herbaty (nielecznicze) za-
wierające cytrynę, Herbaty o  smaku cytryny (nielecznicze), Herbaty 
o smaku owocowym [inne niż lecznicze], Herbaty owocowe, Herbaty 
ziołowe, inne niż do celów leczniczych, Herbaty ziołowe [napary], Ja-
pońska zielona herbata, Kakao, Kakao do sporządzania napojów, Ka-
kao [palone, w proszku, granulowane lub w napojach], Kakao w prosz-
ku, Kakaowe napoje, Kawa, Kombucha, Kwiaty i liście jako substytuty 
herbaty, Liście herbaty, Mate [herbata], Mieszanki herbat, Mrożona 
kawa, Mrożone napoje [frappe], Napoje składające się głównie 
z kawy, Napoje sporządzone z kawy, Napoje sporządzone z czekola-
dy, Napoje sporządzone z herbaty, Napoje sporządzone z kakao, Na-
poje zawierające kakao, Palone ziarna kawy, Wegańska czekolada 
pitna, Ziarna kawy, Batony lodowe, Bloki lodu, Budynie deserowe 
w proszku, Ciasta lodowe, Desery lodowe, Desery z warstwą lodów, 
owoców i  bitej śmietany [parfait], Jadalne lody owocowe, Jogurt 
mrożony [lody spożywcze], Jogurt mrożony (mrożone wyroby cu-
kiernicze), Kostki lodu, Lizaki lodowe, Lizaki lodowe o smaku mlecz-
nym, Lizaki lodowe zawierające mleko, Lizaki mrożone, Lodowe sło-
dycze, Lodowe wyroby cukiernicze, Lody, Lody aromatyzowane 
alkoholem, Lody bez mleka, Lody mleczne, Lody mleczne [lody], 
Lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], Lody na patyku, 
Lody o smaku czekoladowym, Lody owocowe, Lody owocowe w po-
staci batonów, Lody spożywcze, Lody truflowe, Lody typu sandwich, 
Lody w  proszku, Lody wielosmakowe, Lody włoskie, Lody wodne 
o smaku owocowym w postaci lizaków, Lody wodne [sorbety], Lody 
z owocami, Lody zawierające czekoladę, Mrożone ciasta jogurtowe, 

Mrożone kremy budyniowe, Mrożone mleczne desery w formie bato-
nów, Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone torty jogurto-
we, Mrożone wyroby cukiernicze na patyku, Mrożone wyroby cukier-
nicze zawierające lody, Oranżada w  proszku [wyroby cukiernicze], 
Owocowe lody, Sorbety, Sorbety [lody], Sorbety [lody wodne], Sor-
bety [wodne lody], Tort lodowy, Wegańskie lody, Chrzan [sos przy-
prawowy], Cukierki miętowe [inne niż do celów leczniczych], Curry 
[przyprawa], Curry sproszkowana [przyprawa], Curry w proszku, Cy-
namon, Cynamon [przyprawa], Cynamon sproszkowany [przyprawa], 
Czerwona papryka w proszku [gochutgaru], Czosnek mielony, Czo-
snek mielony[przyprawa], Czosnek przetworzony do stosowania jako 
przyprawa’ Czosnek w proszku, Gałka muszkatołowa, Goździki mie-
lone [przyprawa], Goździki [przyprawa], Harissa [przyprawa], Imbir 
marynowany [przyprawa], Imbir [przyprawa], Imbir [przyprawa 
w  proszku], Jadalny Szafran, Kolendra mielona, Kolendra suszona, 
Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, Krem budyniowy 
w  proszku, Sól kuchenna, Kurkuma, Kurkuma do  stosowania jako 
przyprawa, Laski cynamonu, Laski wanilii, Marynaty, Marynaty za-
wierające zioła, Mieszanki przypraw, Ocet jabłkowy, Ocet owocowy, 
Octy, Papryka chilli sproszkowana, Papryka [przyprawy], Pieprz, 
Pieprz mielony, Pieprz [przyprawa], Pieprz syczuański w  proszku, 
Pieprz w proszku [przyprawa], Pieprz ziarnisty, Pikantne sosy, Czatnej 
i pasty, Przygotowany chrzan [przyprawa], Przyprawa curry, Przypra-
wy, Przyprawy do żywności, Przyprawy jadalne, Przyprawy spożyw-
cze, Przyprawy suche, Przyprawy w proszku, Słone sosy, Sos [jadal-
ny], Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy, Sosy [przyprawy], Zioła 
suszone, Chutnej [ostry, gęsty sos], Gotowe sosy, Imitacja majonezu, 
Keczup, Keczup [sos], Keczup [sos pomidorowy], Keczup, Majonez, 
Majonez wegański, Mięsne sosy, Musztarda, Pasta z fasoli miso, Pasta 
z fasoli z przyprawami, Pasta z papryki chili będąca przyprawą, Pasta 
z soi (przyprawy), Pasty warzywne [sosy], Pesto [sos], Pieprz syczuań-
ski jako przyprawa, Pikantne sosy używane jako przyprawy, Przypra-
wy smakowe (sosy, marynaty), Sos barbecue, Sos chili, Sos chrzano-
wy, Sos do  spaghetti, Sos picante [ostry sos pomidorowy], Sos 
pieprzowy, Sos pikantny, Sos serowy, Sos słodko-kwaśny, Sos tatar-
ski, Sos w proszku, Sos worcestershire, Sosy chrzanowe, Sosy do go-
towania, Sosy do kurczaka, Sosy do makaronów, Sosy do mięsa z gril-
la, Sosy do  sałatek, Sosy grzybowe, Sosy na  bazie majonezu, Sosy 
na bazie pomidorów, Sosy pikantne, Sosy pomidorowe, Sosy sałatko-
we, Sosy sałatkowe do  żywności [sosy], Sosy sałatkowe [dressingi], 
Sosy salsa, Sosy w puszkach, Sosy ziołowe, Budyń ryżowy, Budynie 
deserowe, Chałwa, Chleb, Cukierki: czekoladki z  likierem, Krakersy, 
Krakersy jadalne, Krakersy solone, Orzechowe wyroby cukiernicze, 
Orzechy macadamia w  polewie czekoladowej, Orzechy w  czekola-
dzie, Orzechy w polewie czekoladowej, Orzechy w polewie czekola-
dowej, Orzechy w  polewie [wyroby cukiernicze], Orzeszki ziemne 
zatopione w karmelowym batoniku, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, Batoniki, Batoniki energetyczne na bazie zbóż, Batoniki 
Muesli, Batoniki na bazie pszenicy, Batoniki owsiane, Batoniki z pole-
wą czekoladową, Batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów 
i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], Batony sezamowe, Batony 
spożywcze na bazie zbóż, Batony zbożowe, Ciasta zbożowe do spo-
życia przez ludzi, Przekąski wytwarzane z muesli, Wysokoproteinowe 
batoniki zbożowe, Bagietki, Bajgle, Bułeczki, Bułeczki chrupkie, Bu-
łeczki na  bazie mąki kukurydzianej (almojábana), Bułeczki słodkie, 
Chleb razowy, Chleb wielozbożowy, Chleb z przyprawami, Chleb żyt-
ni, Chrupiące pieczywo, Ciastka herbaciane, Ciastka na bazie drożdży 
piwnych, Ciasta owsiane spożywcze, Drożdżowe bułeczki, Herbatniki 
do aperitifu, Herbatniki owsiane spożywcze, Herbatniki [słodkie lub 
słone], Herbatniki z cebulą lub serem, Maca, Pumpernikiel, Batoniki 
cukiernicze, Batoniki z nadzieniem czekoladowym, Batony czekola-
dowe, Cukierki miętowe, Cukierki miętowe bezcukrowe, Cukierki 
z kakao, Cukierki z karmelem, Cukierki z mięty pieprzowej, Czekolada 
mleczna w  tabliczkach, Czekoladki umieszczone w  kalendarzu ad-
wentowym, Czekoladki w  kształcie koników morskich, Czekoladki 
w  kształcie muszelek, Czekoladki w  kształcie pralinek, Czekoladki 
wykonane z  cukru, Czekoladki z  nadzieniem, Czekoladki z  nadzie-
niem o  smaku miętowym, Czekoladki z  nadzieniem piankowym, 
Dropsy owocowe [słodycze], Dropsy owocowe [wyroby cukiernicze], 
Krówka (cukierek), Krówki czekoladowe, Kukurydza prażona [pop-
corn], Kukurydza prażona w kuchence mikrofalowej, Landrynki, Lan-
drynki w kształcie pałeczek [wyroby cukiernicze], Lizaki, Lizaki [wyro-
by cukiernicze], Nadziewana czekolada, Pralinki, Praliny wytworzone 
z czekolady, Praliny z płynnym nadzieniem, Słodycze [cukierki], Sło-
dycze czekoladowe, Słodycze piankowe, Słodycze zawierające owo-
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ce, Toffi, Toffi o  strukturze plastra miodu, Wyroby cukiernicze 
w kształcie tabliczek, Wyroby cukiernicze z czekolady, Brownie [ciast-
ka czekoladowe], Ciasta, Ciasta czekoladowe, Ciasta czekoladowe 
wykonane z czekoladowego biszkoptu, Ciasta mrożone, Ciasta mro-
żone nadziewane mięsem i warzywami, Ciasta na bazie pomarańczy, 
Ciasta słodowe, Ciasta w  polewie czekoladowej, Ciasta wegańskie, 
Ciasta z  bakaliami, Ciasta z  cukierkami, Ciasta z  dyni, Ciasta z  kre-
mem, Ciasta z kremem [cream pie], Ciasta z melasą, Ciasta zawierają-
ce mięso, Ciasteczka, Ciasteczka maślane, Ciasteczka migdałowe, 
Ciasteczka z wróżbą, Ciastka, Ciastka czekoladowe, Ciastka migdało-
we, Ciastka na patyku, Ciastka owsiane spożywcze, Ciastka w pole-
wie o smaku czekoladowym, Ciasto francuskie, Ciasto kruche, Ciasto 
kruche z szynką, Ciasto migdałowe, Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto 
o przedłużonej trwałości, Ciasto ryżowe wypełnione dżemem z faso-
li (monaka), Ciasto śliwkowe, Crème brûlées [przypalony krem], Cze-
koladowe wafle karmelowe, Duńskie ciastka maślane, Eklerki, Her-
batniki, Herbatniki czekoladowe, Herbatniki do  sera, Herbatniki 
o smaku owocowym, Herbatniki oblane czekoladą, Herbatniki petit
-beurre, Herbatniki słodowe do  spożycia przez ludzi, Herbatniki 
w polewie czekoladowej, Herbatniki w połowie oblane polewą cze-
koladową, Herbatniki z polewą lukrową, Herbatniki zawierające owo-
ce, Herbatniki zawierające składniki o smaku czekoladowym, Herbat-
niki zbożowe do  spożycia przez ludzi, Kruche ciasto, Magdalenki, 
Makaroniki (ciastka), Makaroniki kokosowe, Makaroniki [wyroby cu-
kiernicze], Naleśniki [cienkie], Napoleonki, Pączki, Pierniczki, Piernik, 
Precle polane czekoladą, Przekąski w postaci ciast owocowych, Ser-
nik, Serniki, Słodkie bułeczki typu muffin, Słodkie herbatniki do spo-
życia przez ludzi, Szarlotka, Tarty, Tarty jajeczne, Tarty (słodkie lub 
słone), Tarty z  jabłkami, Tarty z  kremem jajecznym custard, Tarty 
z melasą, Tarty (z owocami), Tarty z polewą, Torty truskawkowe, Wy-
roby ciastkarskie nadziewane owocami, Wyroby ciastkarskie z owo-
cami, Wyroby cukiernicze z  mąki, Wyroby piekarnicze zawierające 
owoce, Wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, Gryka, prze-
tworzona, Kasza bulgur, Mąka kokosowa przeznaczona do spożycia 
przez ludzi, Mąka migdałowa, Mąka z ciecierzycy, Mąka z soczewicy, 
Mąka ziemniaczana, Mąka ziemniaczana do celów spożywczych, Ma-
karon spożywczy, Makarony, Potrawy na bazie mąki, Produkty żyw-
nościowe z ciasta, Przetwory spożywcze na bazie ziaren, Przetwory 
spożywcze na bazie słodu, Przetworzone ziarna zbóż do pokarmów 
spożywanych przez ludzi, Przetworzony chmiel, Suche i świeże ma-
karony, kluski i pierogi, Knedle, Makaron azjatycki, Makaron błyska-
wiczny, Makaron chiński, Makaron chiński chow mein, Makaron chiń-
ski [niegotowany], Makaron gotowy, Makaron gryczany, Makaron 
instant do gotowania, Makaron jajeczny, Makaron krewetkowy, Ma-
karon muszelki, Makaron nitki, Makaron noodle, Makaron pełnoziar-
nisty, Makaron rurki, Makaron ryżowy, Makaron sobą instant, Maka-
ron sobą [japoński makaron z gryki, niegotowany], Makaron sojowy 
(harusame, nieugotowany), Makaron suszony, Makaron udon instant, 
Makaron udon [niegotowany], Makaron z ciecierzycy, Makaron z ko-
mosy ryżowej, Makaron z serem, Makaron z soczewicy, Makaron ziti, 
Makaronowe konserwy, Makarony do pizz, Makarony do zup, Maka-
rony głęboko mrożone, Makarony razowe, Makarony somen [bardzo 
cienkie makarony zrobione z mąki pszennej, niegotowane], Makaro-
ny w postaci płatków, Makarony z truflami, Makarony zawierające jaja, 
Makarony zawierające nadzienia, Nadziewany makaron, Nitki [maka-
ron], Pad thai [makaron smażony po tajsku], Pielmieni [pierogi z na-
dzieniem mięsnym, Pierożki na  bazie mąki, Pierożki ravioli, Pierożki 
rybne, Pierożki w stylu koreańskim [mandu], Spaghetti, Spaghetti [su-
rowe], Suszone tortellini, Suszony makaron, Świeży makaron tortellini, 
Udon [makaron japoński], Wareniki [pierogi z nadzieniem], Artykuły 
spożywcze ze zbóż, Jęczmień do spożycia przez ludzi, Jęczmień łu-
skany, Kasza perłowa, Kasza perłowa [przetworzona], Kiełki pszenicy, 
Kiełki pszenicy, inne niż stosowane jako suplement diety, Kiełki psze-
niczne do  celów spożywczych dla ludzi, Kleik spożywczy na  bazie 
mleka, Kuskus, Kuskus [grysik], Kuskus [kasza], Mąka, Mąka owsiana 
spożywcza, Mąka z  fasoli mung, Płatki jęczmienne, Płatki owsiane, 
Płatki owsiane gotowe do spożycia przez ludzi, Płatki owsiane i psze-
niczne, Płatki pszenne: płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, Produk-
ty spożywcze na bazie owsa, Produkty spożywcze z kukurydzy, Pro-
dukty spożywcze z  owsa, Produkty żywnościowe na  bazie zbóż 
przeznaczone do  spożycia przez ludzi, Ryż, Zboża do  żywności 
do spożycia przez ludzi, Zboża przetworzone, Zboża przetworzone 
do spożycia przez ludzi, Kasza gryczana, Kasza manna, Kasza manna 
[mąka spożywcza], Kasze, Kasze spożywcze, Mąka do  pieczenia, 
Mąka Gorczycowa, Mąka gotowa do pieczenia, Mąka gryczana do ce-

lów spożywczych, Mąka jęczmienna, Mąka jęczmienna [do  celów 
spożywczych], Mąka kukurydziana, Mąka kukurydziana do  celów 
spożywczych, Mąka mieszana do  żywności, Mąka na  ciasto, Mąka 
na pączki, Mąka pszenna, Mąka roślinna, Mąka spożywcza, Mąka zbo-
żowa, Mąka żytnia, Mieszanki mąki, Mąka z tapioki do celów spożyw-
czych, Kasza kukurydziana, Kaszka z fasoli mung, Kaszka z mąki ryżo-
wej, Mieszanki spożywcze składające się z  płatków zbożowych 
i suszonych owoców, Muesli, Muesli składające się głównie z prepara-
tów zbożowych, Owsianka, Owsianka błyskawiczna, Płatki kukury-
dziane, Płatki śniadaniowe, Płatki śniadaniowe na ciepło, Płatki śnia-
daniowe o  smaku miodu, Płatki śniadaniowe zawierające błonnik, 
Płatki śniadaniowe zawierające mieszankę owoców i błonnika, Płatki 
śniadaniowe zawierające owoce, Płatki śniadaniowe zawierające 
miód, Płatki zbożowe, Płatki zbożowe gotowe do spożycia, Śniada-
niowe zawierające mieszankę owoców i błonnika, Płatki śniadaniowe 
zawierające owoce, Płatki śniadaniowe zawierające miód, Płatki zbo-
żowe, Płatki zbożowe gotowe do spożycia, Śniadaniowe płatki ryżo-
we, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Dziki ryż [gotowy], Gotowy ryż, 
Mieszanki ryżu .

(111) 359266 (220) 2021 08 09 (210) 532499
(151) 2022 02 17 (441) 2021 11 02
(732) MOKSIEWICZ JAKUB STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW 
ZŁOMUJGRATA .PL, Lasocice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZŁOMUJGRATA .PL
(540) 

(591) zielony, biały, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 18 .01 .09, 26 .11 .01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samocho-
dowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodo-
wych, 40 Złomowanie pojazdów .

(111) 359267 (220) 2021 08 09 (210) 532510
(151) 2022 02 18 (441) 2021 11 02
(732) MOKSIEWICZ JAKUB STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW 
ZŁOMUJGRATA .PL, Lasocice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NAPRAWGRATA .PL
(540) 

(591) żółty, biały, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .11 .01, 18 .01 .09, 14 .07 .09
(510), (511) 37 Obsługa i  naprawa samochodów, Wymiana opon, 
Wulkanizacja opon samochodowych [naprawa], Naprawa karoserii 
samochodowych .

(111) 359268 (220) 2021 11 25 (210) 537090
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) KUCZYŃSKI MARCIN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GeoGT PRZEDSIĘBIORSTWO GEOTECHNICZNE
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .04, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 
27 .03 .12, 01 .05 .01
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(510), (511) 37 Usługi wiertnicze, Nadzory budowlane, 42 Usługi 
w zakresie robót geotechnicznych i geologicznych, Opracowywanie 
projektów i  dokumentacji geologicznych, geotechnicznych, Usługi 
geodezyjne i geologiczne, Usługi kartograficzne, Opinie i ekspertyzy 
geotechniczne i  geologiczne, Poszukiwania geologiczne, Pomiary 
geodezyjne gruntów i obiektów budowlanych, Badania i analizy che-
miczne, Prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące geotechniki, Pro-
jektowanie oprogramowania komputerowego w  dziedzinie usług 
geotechnicznych i geologicznych, Kontrola kosztów budowy .

(111) 359269 (220) 2021 06 07 (210) 530009
(151) 2021 11 23 (441) 2021 08 09
(732) WUNSCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ”ZAKLĘTE W SZKLE” DANIA RESTAURACYJNE
(540) 

(531) 27 .05 .01, 24 .17 .01
(510), (511) 29 Baranina w  plastrach, Befsztyk z  siekanej wołowiny 
(hamburger), Bekon, Boczek wieprzowy z grilla (samgyeopsal]), Bur-
gery, Burgery mięsne, Burgery z  indyka, Cielęcina, Confity z kaczki, 
Części indyka, Drób, Drób gotowany, Drób, nieżywy, Dziczyzna, Dzi-
czyzna konserwowana, Filety z piersi kurczaka, Flaki, Flaki wieprzo-
we, Flaki wołowe, Foie [pasztet sztrasburski], Frankfurterki, Galaretki 
mięsne, Galarety mięsne, Gęś pieczona, Golonka, Gotowany indyk, 
Gulasz błyskawiczny, Hamburgery, Hamburgery z  indyka, Hambur-
gery z kurczaka, Indyk, Indyk pieczony, Jagnięcina pieczona, Jagnię-
cina, przetworzona, Kaczka gotowana, Kaszanka, Kawałeczki beko-
nu, Kawałki kurczaka, Kiełbasa pepperoni, Kiełbasa swojska, Kiełbaski 
bratwurst, Kiełbaski do hotdogów, Kiełbaski konserwowane, Kiełba-
ski wieprzowe, Kiełbasy, Kiełbasy wędzone, Kiełbasy z  kurczaka, 
Krwawa kiszka [kiełbasa], Klopsiki drobiowe, Konserwa z przyrządzo-
nego mięsa w słoiku, Konserwy drobiowe, Konserwy mięsne, Konser-
wy z wołowiny, Kotlety wieprzowe, Krwawa kiszka, Kurczak, Kurczak 
gotowany, Kurczak grillowany [yakitori], Kurczak liofilizowany, Kur-
czak smażony, Kurczak smażony, Marynowane nóżki wieprzowe, 
Mielonki (konserwy), Mięsa wędzone, Mięso gotowane, Mięso goto-
we do spożycia, Mięso i wędliny, Mięso i wyroby mięsne, Mięso kacze, 
Mięso kiełbasiane, Mięso konserwowane, Mięso mielone [mięso sie-
kane], Mięso mrożone, Mięso pieczone, Mięso pokrojone w plastry, 
Mięso solone, Mięso w  puszce [konserwy], Mięso wędzone, Mięso 
z indyka, Mrożony drób, Mrożony indyk, Paczkowane mięso, Pastra-
mi, Pasztety mięsne (w tym pasztety, smalec), Peklowana wołowina 
w puszce, Pieczeń wołowa, Pieczone kaczki, Pieczony drób, Pieczony 
kurczak, Prasowane solone kaczki, Produkty mięsne mrożone, Pro-
dukty mięsne w formie burgerów, Produkty z indyka, Produkty z ja-
gnięciny, Przekąski na bazie mięsa, Przetworzone produkty mięsne, 
Przyrządzone mięso konserwowe w puszce, Pulpety drobiowe, Pul-
pety wołowe, Pulpety z kurczaka, Pulpety [żywność], Salami, Sałatka 
z kurczaka, Salceson, Schab wieprzowy, Siekana wołowina peklowa-
na, Skrzydełka kurczaka, Smażone mięso, Steki wieprzowe, Steki wo-
łowe, Steki z mięsa, Surowe kiełbasy, Suszona kiełbasa, Suszona wo-
łowina w paskach, Suszone mięso, Suszone mięso kurczaka, Suszone 
mięso z kaczki, Szaszłyki jagnięce, Szynka, Szynka surowa podsusza-
na (prosciutto), Tłusta i mocno przyprawiona kiełbasa [knockwurst], 
Udka z kurczaka, Wątroba, Wędliny, Wieprzowina, Wieprzowina kon-
serwowa, Wieprzowina pieczona, Wołowina, Wołowina gotowa 
do spożycia, Wołowina w plastrach, Pasztet mięsny, Pasztet z gęsich 
wątróbek, Pasztet z kurczaka, Pasztet z wątróbki, Biały ser, Desery jo-
gurtowe, Desery mleczne, Dipy, Dipy serowe, Jogurt, Jogurt sojowy, 
Jogurt z mleka koziego, Jogurty, Jogurty kremowe, Jogurty o niskiej 
zawartości tłuszczu, Jogurty o smaku owocowym, Jogurty pitne, Jo-
gurty smakowe, Kefir [napój mleczny], Margaryna, Maślanka, Masło, 
Masło czosnkowe, Masło ghee, Masło mieszane, Masło z  ziołami, 
Mleczne produkty, Mleko, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe do ce-
lów kulinarnych, Mleko kokosowe do stosowania jako napój, Mleko 
kokosowe [napój], Produkty serowarskie, Przetwory twarożkowe, Ser 
miękki, Ser mieszany, Ser o niskiej zawartości tłuszczu, Ser z ziołami, 
Sery dojrzewające, Przekąski na  bazie sera, Ekstra oliwa z  oliwek 

z  pierwszego tłoczenia, Jadalny olej rzepakowy, Koncentrat masła, 
Masło solone, Masło do użytku w gotowaniu, Masło klarowane, Olej 
rzepakowy jadalny, Olej z  oliwek jadalny, Olej z  siemienia lnianego 
[jadalny], Olej z  siemienia lnianego do  celów kulinarnych, Oleje 
do gotowania, Oleje jadalne, Oleje smakowe, Oleje spożywcze, Oleje 
z przyprawami, Oliwa z oliwek, Oliwa z oliwek z pierwszego tłocze-
nia, Smalec, Wyroby z masła, Bulion wołowy, Buliony, Falafel, Gotowe 
dania składające się głównie z mięsa, Gotowe dania z mięsa, Gotowe 
posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, Go-
towe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z dzi-
czyzny, Gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub głów-
nie z  drobiu, Gotowe posiłki gotowane składające się głównie 
z indyka, Gotowe posiłki gotowane składające się głównie z dziczy-
zny, Gotowe posiłki gotowane składające się głównie z owoców mo-
rza, Gotowe posiłki gotowane składające się głównie z substytutów 
mięsa, Gotowe posiłki gotowane składające się głównie z ryb, Goto-
we posiłki gotowane składające się głównie z kaczki, Gotowe posiłki 
z drobiu [drób jako główny składnik], Gotowe posiłki z mięsa [mięso 
jako główny składnik], Gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek, 
Gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, Gotowe posiłki za-
wierające [głównie] jajka, Guacamole, Guacamole [pasta z awokado], 
Gulasz wołowy, Gulasze, Muffiny jajeczne, Potrawy gotowe składają-
ce się głównie z warzyw, Potrawy mięsne gotowane, Pulpety, Sałatka 
cezar, Sałatka ziemniaczana, Sałatki drobiowe, Sałatki gotowe, Sałatki 
na bazie ziemniaków, Sałatki podawane na przystawkę, Sałatki wa-
rzywne, Sałatki z roślin strączkowych, Szaszłyki, Wstępnie ugotowa-
na zupa, Zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie 
z  dziczyzny, Zupy, Zupy w  puszkach, Zupy z  makaronem, Batoniki 
na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie 
owoców i orzechów, Batoniki na bazie owoców będące zamiennika-
mi posiłków, Batony na bazie orzechów i nasion, Batony organiczne 
na  bazie orzechów i  ziaren, Batony spożywcze na  bazie orzechów, 
Boczniaki ostrygowate, suszone, Borowiki szlachetne, suszone, Bur-
gery warzywne, Chipsy bananowe, Chipsy jabłkowe, Chipsy na bazie 
warzyw, Chipsy owocowe, Chipsy sojowe, Chipsy warzywne, Chipsy 
z batatów fioletowych, Chipsy z jarmużu, Chipsy ziemniaczane, Chip-
sy ziemniaczane w formie paluszków, Chipsy ziemniaczane w postaci 
przekąsek, Cytryny, przetworzone, Czarne porzeczki, przetworzone, 
Czereśnie, przetworzone, Chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Fasola, 
Fasola pieczona w sosie pomidorowym, Fasola przyrządzona w sosie 
sojowym [kongjaban], Fasola w puszkach, Fasola z chili, Fasolka kon-
serwowa, Frytki, Frytki gofrowane, Frytki ziemniaczane, Galaretki, 
dżemy, kompoty, pasty owocowe i  warzywne, Galaretki owocowe, 
Gotowe dania warzywne, Gotowe produkty z warzyw, Grzyby kon-
serwowane, Kapusta kwaszona, Kapusta, przetworzona, Karczochy 
konserwowe, Kiełbaski wegetariańskie, Kiszone warzywa [kimchi], 
Kłącza przetworzone, Kompozycje owoców przetworzonych, Kon-
serwowa wieprzowina z fasolą, Konserwowane warzywa, Konserwo-
we rośliny strączkowe, Konserwy, marynaty, Konserwy z  owocami, 
Krojone owoce, Krojone warzywa, Mandarynki [konserwowe], Man-
go, przetworzone, Marynowana kalarepa, Marynowana ostra papry-
ka, Marynowana rzodkiewka, Marynowana skórka arbuza, Maryno-
wane papryczki jalapeno, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki 
owoców suszonych, Mieszanki przekąsek składających się z  suszo-
nych owoców i orzechów przetworzonych, Mieszanki przekąsek skła-
dających się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, 
Mieszanki warzywne, Mrożone frytki, Mrożone owoce, Odsmażana 
fasola, Ogórki korniszony, Oliwki, gotowane, Oliwki konserwowane, 
Oliwki konserwowe, Oliwki nadziewane, Oliwki nadziewane czerwo-
ną papryką i migdałami, Oliwki nadziewane czerwoną papryką, Oliw-
ki nadziewane migdałami, Oliwki nadziewane pesto w oleju słonecz-
nikowym, Oliwki nadziewane serem feta w  oleju słonecznikowym, 
Oliwki [przetworzone], Oliwki, suszone, Owoce aromatyzowane, 
Owoce glazurowane, Owoce konserwowane, Owoce konserwowane 
w alkoholu, Owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach, Owoce 
konserwowane w  słoikach, Owoce marynowane, Owoce przetwo-
rzone, Owoce w plasterkach, konserwowe, Owoce w puszkach, Pa-
pryka konserwowana, Papryka marynowana, Papryka, przetworzo-
na, Pasztet warzywny, Pierożki na bazie ziemniaków, Pikantne pikle, 
Placki smażone, Placki ziemniaczane, Płatki jabłkowe, Płatki kokoso-
we, Płatki z brzoskwini, Płatki z kiwi, Płatki ziemniaczane, Pokrojone 
sałatki warzywne, Pokrojone warzywa, Pomarańcze, przetworzone, 
Pomidory konserwowane, Pomidory konserwowe, Pomidory obrane 
ze  skóry, Pomidory, przetworzone, Preparowane papryki, Produkty 
z suszonych owoców, Przeciery owocowe, Przeciery warzywne, Prze-



Nr 10/2023 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 39

twory owocowe [dżemy], Przetworzona kapusta brukselska, Prze-
tworzone buraki, Przetworzone cebule, Przetworzone jabłka, Prze-
tworzone morele, Przetworzone oliwki konserwowe, Purée z warzyw, 
Purée ziemniaczane, Rodzynki, Rodzynki korynckie, Sałatki owoco-
we, Śliwki konserwowe, Śliwki suszone, Smażone ziemniaki (PLacki 
ziemniaczane), Sok cytrynowy do celów kulinarnych, Sok pomidoro-
wy do gotowania, Soki owocowe do gotowania, Soki roślinne do go-
towania, Substytuty mięsa na bazie warzyw, Suszona żurawina, Su-
szone borówki, Suszone grzyby jadalne, Suszone grzyby phallus 
indusiatus, Suszone grzyby shitake, Suszone mango, Suszone orze-
chy, Suszone Owoce, Uprzednio pokrojone warzywa do sałatek, Wa-
rzywa kapustne, przetworzone, Warzywa konserwowane, Warzywa 
konserwowane [w oleju], Warzywa marynowane, Warzywa w pusz-
kach, Wędliny wegetariańskie, Dżem śliwkowy, Dżem z  żurawiny, 
Dżemy, Dżemy i marmolady owocowe, Dżemy jagodowe, Dżemy ma-
linowe, Dżemy owocowe, Dżemy truskawkowe, Galareta, Galaretki 
z warzyw, Hummus, Hummus [pasta z ciecierzycy], Kompot żurawi-
nowy, Marmolada, Marmolady owocowe, Masło orzechowe w prosz-
ku, Masło arachidowe, Masło migdałowe, Masło z  orzechów, Masło 
z orzechów nerkowca, Owoce gotowane, Owocowe pasty do smaro-
wania, Pasta z  bakłażana, Pasta z  oberżyny, Pasta z  oliwek, Pasta 
z owoców tłoczonych, Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pasty 
na bazie czosnku do smarowania, Pasty warzywne, Przecier pomido-
rowy, Tahini [pasta z ziarna sezamowego], Warzywne pasty do sma-
rowania, Czarny kawior, Dorsze [nieżywe], Filety rybne, Filety z wę-
dzonego śledzia, Kawior, Kawior z  łososia, Kotlety rybne, Potrawy 
rybne, Produkty z owoców morza, Ryby marynowane, Ryby przetwo-
rzone, Ryby solone, Ryby suszone, Ryby w puszkach, Śledzie [nieży-
we], Śledzie, nieżywe, Wędzony łosoś, Pasty rybne, Pasty z owoców 
morza, Pasty z  ryb wędzonych, Preparaty do  produkcji bulionów, 
Buliony [gotowe], Buliony mięsne, Kostki bulionowe, Kostki do zup, 
Mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, Mieszanki do zup, 
Wywar, bulion, Wywar z kurczaka, Wywar z warzyw, składniki do spo-
rządzania zupy, Zupy w proszku, 30 Budyń w proszku, Ciasta droż-
dżowe z nadzieniem z mięsa, Ciasta drożdżowe z nadzieniem z owo-
ców, Ciasta drożdżowe z nadzieniem z warzyw, Herbatniki słodowe, 
Makaron [ciasto], Mrożone wyroby piekarnicze, Preparaty do  ciast, 
Zakwas chlebowy, Brązowy cukier, Cukier, Cukier biały, Cukier inwer-
towany [sztuczny miód], Cukier owocowy, Cukier puder, Cukier 
w  kostkach, Miód, Miód biologiczny do  spożycia przez ludzi, Miód 
naturalny, Słodkie pasty do smarowania [miód], Słodkie polewy i na-
dzienia, Słodziki naturalne, Substytuty cukru, Substytuty miodu, 
Marcepan, Polewy o smaku czekoladowym, Sos czekoladowy, Syrop 
klonowy, Syrop kukurydziany, Syrop smakowy, Syrop spożywczy, Sy-
rop stołowy, Syropy smakowe, Ananasy w cieście, Bagietki z nadzie-
niem, Banany w cieście, Batoniki na bazie czekolady będące zamien-
nikami posiłków, Batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, 
Batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, Brioszki (drożdżowe 
bułeczki), Bułki nadziewane, Bułki z nadzieniem, Chipsy kukurydzia-
ne, Chipsy kukurydziane o  smaku warzyw, Chipsy kukurydziane 
o  smaku wodorostów, Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy ryżowe, 
Chipsy taco, Chipsy tortilla, Chipsy zbożowe, Chrupki kukurydziane, 
Chrupki kukurydziane o smaku sera, Chrupki ryżowe, Chrupki ryżowe 
w kształcie kulek (arare), Chrupki serowe, Chrupki serowe [przekąski], 
Chrupki serowe w kształcie kulek [przekąski], Chrupki z pełnego ziar-
na pszenicy, Chrupki zbożowe, Ciasta [słodkie lub słone], Ciasteczka 
ryżowe, Ciasteczka owsiane, Ciastka z prosa, Ciasto na bazie jaj, Cia-
sto z przyprawionymi owocami, Chipsy na bazie zbóż, Dania na bazie 
ryżu, Drób w  cieście, Dziczyzna w  cieście, Empanada (nadziewany 
pieróg), Gorąca kiełbaska i keczup w rozciętych bułkach, Gotowa so-
lona żywność przyrządzana z  mąki ziemniaczanej, Gotowe dania 
z  ryżu, Gotowe do  spożycia solone przekąski z  mąki kukurydzianej 
formowane przez wyciskanie, Gotowe posiłki w formie pizzy, Gotowe 
potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe 
potrawy zawierające [głównie] makaron, Gotowe potrawy zawierają-
ce [głównie] ryż, Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Go-
towe przekąski na bazie zbóż, Kanapki, Kanapki z mięsem, Krakersy 
krewetkowe, Krakersy nadziewane serem, Krakersy o  smaku mię-
snym, Krakersy o smaku przypraw, Krakersy o smaku sera, Krakersy 
o smaku warzyw, Krakersy o smaku ziołowym, Krakersy ryżowe, Kra-
kersy z preparatów zbożowych, Mięso w cieście [gotowe], Mrożone 
paszteciki z  mięsem i  warzywami, Mrożone posiłki składające się 
głównie z ryżu, Mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, 
Mrożone produkty z  ciasta nadziewane warzywami, Mrożone pro-
dukty z  ciasta nadziewane mięsem, Mrożone tosty francuskie, Na-

chos, Owoce pod kruszonką, Paszteciki z  kiełbaskami, Paszteciki 
z  wieprzowiny, Placki, Placki z  fasoli mung [bindaetteokk], Placki 
z kimchi [kimchijeon], Placki z kurczakiem, Placki z nadzieniem z wa-
rzyw, Potrawy gotowe na  bazie makaronu, Potrawy składające się 
głównie z ryżu, Potrawy z makaronu, Precelki, Przekąski na bazie ku-
kurydzy, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski na bazie ryżu, Przeką-
ski na bazie tortilli, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski przygotowane 
z mąki ziemniaczanej, Przekąski przyrządzone z mąki ziemniaczanej, 
Przekąski składające się głównie z  chleba, Przekąski składające się 
głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, Przekąski składające się głównie 
z ryżu, Przekąski składające się głównie ze zboża, Przekąski składają-
ce się z produktów zbożowych, Przekąski słone na bazie zbóż, Prze-
kąski słone na bazie kukurydzy, Przekąski sporządzone z produktów 
zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Przekąski wykonane z kukury-
dzy, Przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, Przekąski wykonane 
z mąki ryżowej, Przekąski wykonane z mąki razowej, Przekąski wyko-
nane z mąki zbożowej, Przekąski wykonane z mąki sojowej, Przekąski 
wykonane z pszenicy, Przekąski wykonane z ryżu, Przekąski wykona-
ne ze skrobi zbożowej, Przekąski wykonane ze sproszkowanych su-
charów, Przekąski wytwarzane z muesli, Przekąski wytwarzane z pro-
duktów zbożowych, Przekąski z  ekstrudowanej pszenicy, Przekąski 
z  kukurydzy, Przekąski z  kukurydzy w  formie ciasta francuskiego, 
Przekąski z  kukurydzy w  formie kół, Przekąski z  produktów zbożo-
wych, Przekąski zbożowe o smaku sera, Quiche, Quiche [tarty], Solo-
ne wyroby piekarnicze, Wrapy z  kurczakiem, Wyroby piekarnicze 
składające się z  warzyw i  mięsa, Wyroby piekarnicze składające się 
z warzyw i drobiu, Wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, Zapa-
kowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również 
z mięsa, ryb lub warzyw, Zawijana kanapka typu wrap, Biała herbata, 
Cappuccino, Czekolada, Czekolada bezmleczna, Czekolada mleczna, 
Czekolada pełna, Czekolada w  proszku, Czekoladki, Czekoladowa 
kawa, Czekoladowe napoje spożywcze nie  na  bazie produktów 
mlecznych lub warzyw, Herbata, Herbata bez teiny słodzona słodzi-
kami, Herbata bezteinowa, Herbata chai, Herbata chryzantemowa 
(gukhwacha), Herbata cytrusowa z owocu yuzu, Herbata czarna, Her-
bata czarna [herbata angielska], Herbata darjeeling [indyjska czarna 
herbata z prowincji darjeeling], Herbata do zaparzania, Herbata earl 
grey, Herbata imbirowa, Herbata jaśminowa, Herbata jaśminowa, 
inna niż do celów leczniczych, Herbata jaśminowa w torebkach, inna 
niż do celów leczniczych, Herbata lapsang souchong, Herbata lipo-
wa, Herbata miętowa, Herbata mrożona, Herbata mrożona (nie do ce-
lów medycznych), Herbata nienaturalna, Herbata o  smaku jabłka 
[inna niż do celów leczniczych], Herbata o smaku pomarańczowym 
[inna niż do  celów leczniczych], Herbata oolong, Herbata oolong 
[herbata chińska], Herbata oolong w  proszku, Herbata owocowa 
[inna niż do celów medycznych], Herbata paczkowana [inna niż do ce-
lów leczniczych], Herbata rooibos, Herbata rozpuszczalna, Herbata 
rozpuszczalna [inna niż do celów leczniczych], Herbata sfermentowa-
na, Nielecznicza herbata sypka, Herbata szałwiowa, Herbata Tie Guan 
Yin, Herbata w torebkach, Herbata w torebkach (nielecznicza), Herbata 
z białego lotosu (Baengnyeoncha), Herbata z czerwonego żeń-szenia, 
Herbata z  dzikiej róży, Herbata z  eleuterokoku [ogapicha], Herbata 
z gryki, Herbata z korzenia łopianu (wooungcha), Herbata z kwiatu 
lipy, Herbata z liści jęczmienia, Herbata z prażonego jęczmienia [mu-
gi-cha], Herbata z prażonego ryżu brązowego [genmaicha], Herbata 
z rozmarynu, Herbata z rumianku, Herbata z wodorostów kelp, Her-
bata z żeń-szenia, Herbata z żeń-szenia [insamcha], Herbata ze sło-
nych sproszkowanych wodorostów (kombu-cha), Herbata zielona, 
Herbaty, Herbaty aromatyzowane [inne niż do  celów leczniczych, 
Herbaty (nielecznicze) zawierające cytrynę, Herbaty o smaku cytryny 
(nielecznicze), Herbaty o smaku owocowym [inne niż lecznicze], Her-
baty owocowe, Herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, Her-
baty ziołowe [napary], Japońska zielona herbata, Kakao, Kakao 
do sporządzania napojów, Kakao [palone, w proszku, granulowane 
lub w napojach], Kakao w proszku, Kakaowe napoje, Kawa, Kombu-
cha, Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Liście herbaty, Mate [her-
bata], Mieszanki herbat, Mrożona kawa, Mrożone napoje [frappe], 
Napoje składające się głównie z kawy, Napoje sporządzone z kawy, 
Napoje sporządzone z czekolady, Napoje sporządzone z herbaty, Na-
poje sporządzone z kakao, Napoje zawierające kakao, Palone ziarna 
kawy, Wegańska czekolada pitna, Ziarna kawy, Batony lodowe, Bloki 
lodu, Budynie deserowe w proszku, Ciasta lodowe, Desery lodowe, 
Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], Jadalne 
lody owocowe, Jogurt mrożony [lody spożywcze], Jogurt mrożony 
(mrożone wyroby cukiernicze), Kostki lodu, Lizaki lodowe, Lizaki lo-
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dowe o  smaku mlecznym, Lizaki lodowe zawierające mleko, Lizaki 
mrożone, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze, Lody, Lody 
aromatyzowane alkoholem, Lody bez mleka, Lody mleczne, Lody 
mleczne [lody], Lody na  bazie jogurtu [lody jako główny składnik], 
Lody na patyku, Lody o smaku czekoladowym, Lody owocowe, Lody 
owocowe w postaci batonów, Lody spożywcze, Lody truflowe, Lody 
typu sandwich, Lody w proszku, Lody wielosmakowe, Lody włoskie, 
Lody wodne o  smaku owocowym w  postaci lizaków, Lody wodne 
[sorbety], Lody z owocami, Lody zawierające czekoladę, Mrożone cia-
sta jogurtowe, Mrożone kremy budyniowe, Mrożone mleczne desery 
w formie batonów, Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone 
torty jogurtowe, Mrożone wyroby cukiernicze na  patyku, Mrożone 
wyroby cukiernicze zawierające lody, Oranżada w proszku [wyroby 
cukiernicze], Owocowe lody, Sorbety, Sorbety [lody], Sorbety [lody 
wodne], Sorbety [wodne lody], Tort lodowy, Wegańskie lody, Chrzan 
[sos przyprawowy], Cukierki miętowe [inne niż do  celów leczni-
czych], Curry [przyprawa], Curry sproszkowana [przyprawa], Curry 
w proszku, Cynamon, Cynamon [przyprawa], Cynamon sproszkowa-
ny [przyprawa], Czerwona papryka w  proszku [gochutgaru], Czo-
snek mielony, Czosnek mielony [przyprawa], Czosnek przetworzo-
ny do  stosowania jako przyprawa, Czosnek w  proszku, Gałka 
muszkatołowa, Goździki mielone [przyprawa], Goździki [przypra-
wa], Harissa [przyprawa], Imbir marynowany [przyprawa], Imbir 
[przyprawa], Imbir [przyprawa w proszku], Jadalny Szafran, Kolendra 
mielona, Kolendra suszona, Koncentraty warzywne stosowane jako 
przyprawy, Krem budyniowy w  proszku, Sól kuchenna, Kurkuma, 
Kurkuma do stosowania jako przyprawa, Laski cynamonu, Laski wa-
nilii, Marynaty, Marynaty zawierające zioła, Mieszanki przypraw, Ocet 
jabłkowy, Ocet owocowy, Octy, Papryka chilli sproszkowana, Papryka 
[przyprawy], Pieprz, Pieprz mielony, Pieprz [przyprawa], Pieprz 
syczuański w proszku, Pieprz w proszku [przyprawa], Pieprz ziarnisty, 
Pikantne sosy, Czatnej i  pasty, Przygotowany chrzan [przyprawa], 
Przyprawa curry, Przyprawy, Przyprawy do żywności, Przyprawy ja-
dalne, Przyprawy spożywcze, Przyprawy suche, Przyprawy w prosz-
ku, Słone sosy, Sos [jadalny], Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy, Sosy 
[przyprawy], Zioła suszone, Chutnej [ostry, gęsty sos], Gotowe sosy, 
Imitacja majonezu, Keczup, Keczup [sos], Keczup [sos pomidorowy], 
Keczup, Majonez, Majonez wegański, Mięsne sosy, Musztarda, Pasta 
z fasoli miso, Pasta z fasoli z przyprawami, Pasta z papryki chili będą-
ca przyprawą, Pasta z soi (przyprawy), Pasty warzywne [sosy], Pesto 
[sos], Pieprz syczuański jako przyprawa, Pikantne sosy używane jako 
przyprawy, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Sos barbecue, Sos 
chili, Sos chrzanowy, Sos do spaghetti, Sos picante [ostry sos pomi-
dorowy], Sos pieprzowy, Sos pikantny, Sos serowy, Sos słodko-kwa-
śny, Sos tatarski, Sos w proszku, Sos worcestershire, Sosy chrzanowe, 
Sosy do  gotowania, Sosy do  kurczaka, Sosy do  makaronów, Sosy 
do mięsa z grilla, Sosy do sałatek, Sosy grzybowe, Sosy na bazie ma-
jonezu, Sosy na bazie pomidorów, Sosy pikantne, Sosy pomidorowe, 
Sosy sałatkowe, Sosy sałatkowe do żywności [sosy], Sosy sałatkowe 
[dressingi], Sosy salsa, Sosy w puszkach, Sosy ziołowe, Budyń ryżowy, 
Budynie deserowe, Chałwa, Chleb, Cukierki: czekoladki z  likierem, 
Krakersy, Krakersy jadalne, Krakersy solone, Orzechowe wyroby cu-
kiernicze, Orzechy macadamia w  polewie czekoladowej, Orzechy 
w czekoladzie, Orzechy w polewie czekoladowej, Orzechy w polewie 
czekoladowej, Orzechy w  polewie [wyroby cukiernicze], Orzeszki 
ziemne zatopione w karmelowym batoniku, Wyroby cukiernicze, cia-
sta, tarty i ciasteczka, Batoniki, Batoniki energetyczne na bazie zbóż, 
Batoniki Muesli, Batoniki na bazie pszenicy, Batoniki owsiane, Batoni-
ki z  polewą czekoladową, Batoniki zawierające mieszankę ziaren, 
orzechów i  suszonych owoców [wyroby cukiernicze], Batony seza-
mowe, Batony spożywcze na  bazie zbóż, Batony zbożowe, Ciasta 
zbożowe do  spożycia przez ludzi, Przekąski wytwarzane z  muesli, 
Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Bagietki, Bajgle, Bułeczki, Bu-
łeczki chrupkie, Bułeczki na bazie mąki kukurydzianej (almojȧbana), 
Bułeczki słodkie, Chleb razowy, Chleb wielozbożowy, Chleb z przy-
prawami, Chleb żytni, Chrupiące pieczywo, Ciastka herbaciane, 
Ciastka na bazie drożdży piwnych, Ciasta owsiane spożywcze, Droż-
dżowe bułeczki, Herbatniki do  aperitifu, Herbatniki owsiane spo-
żywcze, Herbatniki [słodkie lub słone], Herbatniki z  cebulą lub se-
rem, Maca, Pumpernikiel, Batoniki cukiernicze, Batoniki z nadzieniem 
czekoladowym, Batony czekoladowe, Cukierki miętowe, Cukierki 
miętowe bezcukrowe, Cukierki z kakao, Cukierki z karmelem, Cukier-
ki z mięty pieprzowej, Czekolada mleczna w tabliczkach, Czekoladki 
umieszczone w  kalendarzu adwentowym, Czekoladki w  kształcie 
koników morskich, Czekoladki w  kształcie muszelek, Czekoladki 

w kształcie pralinek, Czekoladki wykonane z cukru, Czekoladki z na-
dzieniem, Czekoladki z nadzieniem o smaku miętowym, Czekoladki 
z nadzieniem piankowym, Dropsy owocowe [słodycze], Dropsy owo-
cowe [wyroby cukiernicze], Krówka (cukierek), Krówki czekoladowe, 
Kukurydza prażona [popcorn], Kukurydza prażona w  kuchence mi-
krofalowej, Landrynki, Landrynki w  kształcie pałeczek [wyroby cu-
kiernicze], Lizaki, Lizaki [wyroby cukiernicze], Nadziewana czekolada, 
Pralinki, Praliny wytworzone z czekolady, Praliny z płynnym nadzie-
niem, Słodycze [cukierki], Słodycze czekoladowe, Słodycze pianko-
we, Słodycze zawierające owoce, Toffi, Toffi o strukturze plastra mio-
du, Wyroby cukiernicze w  kształcie tabliczek, Wyroby cukiernicze 
z czekolady, Brownie [ciastka czekoladowe], Ciasta, Ciasta czekola-
dowe, Ciasta czekoladowe wykonane z  czekoladowego biszkoptu, 
Ciasta mrożone, Ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, 
Ciasta na bazie pomarańczy, Ciasta słodowe, Ciasta w polewie cze-
koladowej, Ciasta wegańskie, Ciasta z bakaliami, Ciasta z cukierkami, 
Ciasta z dyni, Ciasta z kremem, Ciasta z kremem [cream pie], Ciasta 
z melasą, Ciasta zawierające mięso, Ciasteczka, Ciasteczka maślane, 
Ciasteczka migdałowe, Ciasteczka z wróżbą, Ciastka, Ciastka czekola-
dowe, Ciastka migdałowe, Ciastka na  patyku, Ciastka owsiane spo-
żywcze, Ciastka w  polewie o  smaku czekoladowym, Ciasto francu-
skie, Ciasto kruche, Ciasto kruche z szynką, Ciasto migdałowe, Ciasto 
na  słodkie wypieki, Ciasto o  przedłużonej trwałości, Ciasto ryżowe 
wypełnione dżemem z  fasoli (monaka), Ciasto śliwkowe, Crème 
brûlées [przypalony krem], Czekoladowe wafle karmelowe, Duńskie 
ciastka maślane, Eklerki, Herbatniki, Herbatniki czekoladowe, Herbat-
niki do sera, Herbatniki o smaku owocowym, Herbatniki oblane cze-
koladą, Herbatniki petit-beurre, Herbatniki słodowe do  spożycia 
przez ludzi, Herbatniki w polewie czekoladowej, Herbatniki w poło-
wie oblane polewą czekoladową, Herbatniki z polewą lukrową, Her-
batniki zawierające owoce, Herbatniki zawierające składniki o smaku 
czekoladowym, Herbatniki zbożowe do spożycia przez ludzi, Kruche 
ciasto, Magdalenki, Makaroniki (ciastka), Makaroniki kokosowe, Ma-
karoniki [wyroby cukiernicze], Naleśniki [cienkie], Napoleonki, Pączki, 
Pierniczki, Piernik, Precle polane czekoladą, Przekąski w postaci ciast 
owocowych, Sernik, Serniki, Słodkie bułeczki typu muffin, Słodkie 
herbatniki do  spożycia przez ludzi, Szarlotka, Tarty, Tarty jajeczne, 
Tarty (słodkie lub słone), Tarty z jabłkami, Tarty z kremem jajecznym 
custard, Tarty z melasą, Tarty (z owocami), Tarty z polewą, Torty tru-
skawkowe, Wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, Wyroby ciast-
karskie z owocami, Wyroby cukiernicze z mąki, Wyroby piekarnicze 
zawierające owoce, Wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, 
Gryka, przetworzona, Kasza bulgur, Mąka kokosowa przeznaczona 
do spożycia przez ludzi, Mąka migdałowa, Mąka z ciecierzycy, Mąka 
z soczewicy, Mąka ziemniaczana, Mąka ziemniaczana do celów spo-
żywczych, Makaron spożywczy, Makarony, Potrawy na  bazie mąki, 
Produkty żywnościowe z ciasta, Przetwory spożywcze na bazie zia-
ren, Przetwory spożywcze na bazie słodu, Przetworzone ziarna zbóż 
do pokarmów spożywanych przez ludzi, Przetworzony chmiel, Suche 
i świeże makarony, kluski i pierogi, Knedle, Makaron azjatycki, Maka-
ron błyskawiczny, Makaron chiński, Makaron chiński chow mein, Ma-
karon chiński [niegotowany], Makaron gotowy, Makaron gryczany, 
Makaron instant do gotowania, Makaron jajeczny, Makaron krewet-
kowy, Makaron muszelki, Makaron nitki, Makaron noodle, Makaron 
pełnoziarnisty, Makaron rurki, Makaron ryżowy, Makaron sobą in-
stant, Makaron sobą [japoński makaron z gryki, niegotowany], Maka-
ron sojowy (harusame, nieugotowany), Makaron suszony, Makaron 
udon instant, Makaron udon [niegotowany], Makaron z ciecierzycy, 
Makaron z komosy ryżowej, Makaron z serem, Makaron z soczewicy, 
Makaron ziti, Makaronowe konserwy, Makarony do  pizz, Makarony 
do  zup, Makarony głęboko mrożone, Makarony razowe, Makarony 
somen [bardzo cienkie makarony zrobione z mąki pszennej, niegoto-
wane], Makarony w postaci płatków, Makarony z truflami, Makarony 
zawierające jaja, Makarony zawierające nadzienia, Nadziewany ma-
karon, Nitki [makaron], Pad thai [makaron smażony po tajsku], Piel-
mieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], Pierożki na bazie mąki, Pie-
rożki ravioli, Pierożki rybne, Pierożki w  stylu koreańskim [mandu], 
Spaghetti, Spaghetti [surowe], Suszone tortellini, Suszony makaron, 
Świeży makaron tortellini, Udon [makaron japoński], Wareniki [piero-
gi z nadzieniem], Artykuły spożywcze ze zbóż, Jęczmień do spoży-
cia przez ludzi, Jęczmień łuskany, Kasza perłowa, Kasza perłowa 
[przetworzona], Kiełki pszenicy, Kiełki pszenicy, inne niż stosowane 
jako suplement diety, Kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla 
ludzi, Kleik spożywczy na bazie mleka, Kuskus, Kuskus [grysik], Ku-
skus [kasza], Mąka, Mąka owsiana spożywcza, Mąka z fasoli mung, 
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Płatki jęczmienne, Płatki owsiane, Płatki owsiane gotowe do spoży-
cia przez ludzi, Płatki owsiane i  pszeniczne, Płatki pszenne: płatki 
śniadaniowe, owsianka i grysik, Produkty spożywcze na bazie owsa, 
Produkty spożywcze z kukurydzy, Produkty spożywcze z owsa, Pro-
dukty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez 
ludzi, Ryż, Zboża do żywności do spożycia przez ludzi, Zboża prze-
tworzone, Zboża przetworzone do spożycia przez ludzi, Kasza gry-
czana, Kasza manna, Kasza manna [mąka spożywcza], Kasze, Kasze 
spożywcze, Mąka do  pieczenia, Mąka Gorczycowa, Mąka gotowa 
do  pieczenia, Mąka gryczana do  celów spożywczych, Mąka jęcz-
mienna, Mąka jęczmienna [do celów spożywczych], Mąka kukury-
dziana, Mąka kukurydziana do celów spożywczych, Mąka mieszana 
do żywności, Mąka na ciasto, Mąka na pączki, Mąka pszenna, Mąka 
roślinna, Mąka spożywcza, Mąka zbożowa, Mąka żytnia, Mieszanki 
mąki, Mąka z  tapioki do celów spożywczych, Kasza kukurydziana, 
Kaszka z fasoli mung, Kaszka z mąki ryżowej, Mieszanki spożywcze 
składające się z  płatków zbożowych i  suszonych owoców, Muesli, 
Muesli składające się głównie z preparatów zbożowych, Owsianka, 
Owsianka błyskawiczna, Płatki kukurydziane, Płatki śniadaniowe, 
Płatki śniadaniowe na  ciepło, Płatki śniadaniowe o  smaku miodu, 
Płatki śniadaniowe zawierające błonnik, Płatki śniadaniowe zawie-
rające mieszankę owoców i błonnika, Płatki śniadaniowe zawierają-
ce owoce, Płatki śniadaniowe zawierające miód, Płatki zbożowe, 
Płatki zbożowe gotowe do  spożycia, Śniadaniowe płatki ryżowe, 
Zbożowe artykuły śniadaniowe, Dziki ryż [gotowy], Gotowy ryż, 
Mieszanki ryżu .

(111) 359270 (220) 2017 07 31 (210) 474789
(151) 2018 01 29 (441) 2017 09 04
(732) SPOIMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Spoimax
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, cement, dro-
gi (materiały do  budowy i  pokryć dróg), drogi (materiały wiążące 
do naprawy), klinkier (kruszywo), gips, wapno, żużel (materiał bu-
dowlany), 40 obróbka materiałów, unieszkodliwianie odpadów 
(przetwarzanie) .

(111) 359271 (220) 2017 07 18 (210) 474306
(151) 2018 04 06 (441) 2017 12 11
(732) DESA UNICUM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) desa LIVING
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .10
(510), (511) 35 prezentowanie produktów w  mediach, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, 
reklamy prasowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, roz-
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, sprzedaż dla osób trzecich 
w odniesieniu do następujących towarów: blaty stołowe, dekoracje 
wiszące-ozdoby, dzieła sztuki z  drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, haczyki na ubrania, kanapo-tapczany, meble, nadmuchi-
wane meble, stojaki do butelek, stojaki do wieszania ubrań, stojaki 
do wystawiania gazet, stojaki na broń, stojaki na czasopisma, stojaki 
na  kapelusze, stojaki na  książki-meble, stojaki na  parasole, stojaki, 
półki, wyroby stolarskie, targi w  celach handlowych lub reklamo-
wych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urzą-
dzeń i wyposażenia biurowego, wystawy, organizacja w celach han-
dlowych lub reklamowych, wystawy sklepowe, usługi zaopatrzenia 
osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą  .

(111) 359272 (220) 2022 09 28 (210) 547626
(151) 2023 02 10 (441) 2022 10 24
(732) WIELGOSZ GABRIELA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) studio spokoje

(540) 

(591) czarny, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 04 .05 .03, 26 .13 .25
(510), (511) 42 Doradztwo w zakresie doboru zasłon [projektowanie 
wnętrz], Doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble [pro-
jektowanie wnętrz], Doradztwo związane z  wyborem tkanin deko-
racyjnych [projektowanie wnętrz], Planowanie przestrzenne [projek-
towanie] wnętrz, Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, 
Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz dla 
sklepów, Projektowanie wnętrz budynków, Projektowanie wnętrz 
komercyjnych .

(111) 359273 (220) 2022 08 12 (210) 546141
(151) 2023 01 05 (441) 2022 09 12
(732) JANKOWIAK MAŁGORZATA, Nowa Ruda (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIHADA HAMONII
(540) 

(591) zielony, złoty, czerwony, czarny
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 
28 .03 .99, 05 .01 .03, 05 .01 .05, 05 .01 .11, 05 .01 .16, 26 .01 .01, 26 .01 .05, 
26 .01 .15, 26 .01 .18, 26 .01 .21
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i  ekstrakty aromatyczne, Aromaty 
[olejki aromatyczne], Aromaty [olejki eteryczne], Kadzidła zapachowe 
oczyszczające [kunko], Kremy na bazie olejków eterycznych do użytku 
w  aromaterapii, Olejki do  aromaterapii [do  użytku kosmetycznego], 
Olejki destylowane do  pielęgnacji urody, Olejek z  drzewa herbacia-
nego, Olejek z  wyciągiem z  owoców amli do  celów kosmetycznych, 
Kremy do  masażu, nie  do  celów leczniczych, Nielecznicze preparaty 
do  masażu, Żele do  masażu, inne niż do  celów medycznych, Kremy 
do aromaterapii, Kremy do ciała, Kremy do oczyszczania skóry, Kremy 
do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, Kremy, emulsje i żele 
nawilżające, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kojące do użytku 
kosmetycznego, Kremy kosmetyczne, Kremy na dzień, Kremy na noc, 
Kremy na  noc [kosmetyki], Kremy nawilżające, Kremy nawilżające 
do użytku kosmetycznego, Kremy ujędrniające ciało, Kremy ujędrnia-
jące skórę, Nielecznicze kremy do ciała, Zapachowe kremy do ciała, 41 
Nauczanie, Edukacja [nauczanie], Nauczanie indywidualne, Nauczanie 
terapii w  zakresie pracy z  ciałem, Nauczanie w  zakresie pielęgnacji 
urody, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, 
Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, Nauczanie i szkolenia, 
Organizowanie i  prowadzenie seminariów i  warsztatów [szkolenia], 
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przygotowywanie, organizo-
wanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia biznesowe, 
Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia w  zakresie 
kwalifikacji zawodowych, Szkolenia w  zakresie możliwości zatrud-
nienia, Szkolenia w  zakresie pielęgnacji urody, Udzielanie kursów 
szkolenia zawodowego, Usługi doradcze i  informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów 
[szkolenia], Usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, 
Usługi szkolenia personelu, Zapewnianie kursów szkoleniowych on-
line, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie seminariów 
szkoleniowych online, Zapewnianie szkoleń online, Produkcja filmów 
szkoleniowych, Produkcja filmów w celach edukacyjnych, Publikowa-
nie podręczników szkoleniowych, 44 Usługi w zakresie higieny i pie-
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lęgnacji urody ludzi, Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo 
dotyczące urody, Doradztwo świadczone za  pośrednictwem Inter-
netu w  dziedzinie pielęgnacji ciała i  urody, Doradztwo w  dziedzinie 
pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w zakresie urody, Higiena i pie-
lęgnacja urody, Nakładanie produktów kosmetycznych na  twarz, 
Nakładanie produktów kosmetycznych na  ciało, Pielęgnacja urody, 
Pielęgnacja urody dla ludzi, Salony piękności, Świadczenie usług przez 
salony piękności, Udzielanie informacji o urodzie, Usługi doradcze do-
tyczące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, 
Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi doradztwa dotyczącego ma-
kijażu i nakładania makijażu, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu 
świadczone online lub osobiście, Usługi doradztwa online w zakresie 
makijażu, Usługi doradztwa w zakresie makijażu, Usługi konsultacyjne 
dotyczące pielęgnacji urody, Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetycz-
ne w  zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska typu 
SPA, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi pielęgnacji urody, 
Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi salonów piękności, 
Usługi spa, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi w za-
kresie pielęgnacji twarzy, Usługi w  zakresie pielęgnacji skóry głowy, 
Usługi w  zakresie pielęgnacji skóry, Usługi w  zakresie pielęgnacji 
urody świadczone przez uzdrowisko [spa], Usługi w  zakresie porad 
kosmetycznych, Usługi w  zakresie zabiegów upiększających, Usługi 
woskowania ciała w celu usuwania włosów u  ludzi, Usługi zabiegów 
kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, 
Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosme-
tyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Zabiegi 
pielęgnacji urody, Informacje dotyczące masażu, Masaż, Masaż tkanek 
głębokich, Masaż tajski, Masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, Masaż 
gorącymi kamieniami, Masaże, Tradycyjny masaż japoński, Udzielanie 
informacji związanych z tradycyjnym masażem japońskim, Usługi kon-
sultacji związane z masażami .

(111) 359274 (220) 2022 09 15 (210) 547198
(151) 2023 02 02 (441) 2022 10 17
(732) MAKAREWICZ MARIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GS
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .22, 27 .05 .23
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Części odzieży, obuwia i nakryć gło-
wy, Nakrycia głowy .

(111) 359275 (220) 2022 10 03 (210) 547766
(151) 2023 01 25 (441) 2022 10 10
(732) EURO-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAKACJE od RAT
(540) 

(591) niebieski, żółty, biały
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 27 .05 .02, 27 .05 .24, 29 .01 .13
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe, Agencje 
kredytowe, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Usługi doradcze w  za-
kresie ubezpieczeń, Organizowanie ubezpieczenia, Udostępnianie 
informacji o ubezpieczeniach, Leasing finansowy, Leasing finansowy 
sprzętu telekomunikacyjnego, Leasing finansowy (zakup ratalny), 

Świadczenie finansowych usług leasingowych, Pośrednictwo w  za-
kresie zakupu na raty, Pośrednictwo w usługach finansowych, Orga-
nizacja pożyczek, Finansowanie zakupów konsumenckich, Organi-
zowanie sprzedaży ratalnej towarów, Pożyczki na zakup leasingowy, 
Udostępnianie funduszy na  sprzedaż ratalną i  leasing, Detaliczne 
usługi finansowe, Skomputeryzowane usługi finansowe dla przed-
siębiorstw handlu detalicznego, Badanie wypłacalności finansowej, 
Informacja finansowa, usługi doradcze i  konsultingowe w  zakresie 
finansów, Doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane z uzyski-
waniem pożyczek, Finansowanie dzierżawy sprzętu, Pożyczki konsu-
menckie, Przygotowywanie umów pożyczkowych .

(111) 359276 (220) 2022 10 03 (210) 547763
(151) 2023 01 25 (441) 2022 10 10
(732) EURO-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAKACJE RATALNE
(540) 

(591) niebieski, żółty, biały
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 27 .05 .02, 27 .05 .24, 29 .01 .13
(510), (511) 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe, Agencje 
kredytowe, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Usługi doradcze w  za-
kresie ubezpieczeń, Organizowanie ubezpieczenia, Udostępnianie 
informacji o ubezpieczeniach, Leasing finansowy, Leasing finansowy 
sprzętu telekomunikacyjnego, Leasing finansowy (zakup ratalny), 
Świadczenie finansowych usług leasingowych, Pośrednictwo w  za-
kresie zakupu na raty, Pośrednictwo w usługach finansowych, Orga-
nizacja pożyczek, Finansowanie zakupów konsumenckich, Organi-
zowanie sprzedaży ratalnej towarów, Pożyczki na zakup leasingowy, 
Udostępnianie funduszy na  sprzedaż ratalną i  leasing, Detaliczne 
usługi finansowe, Skomputeryzowane usługi finansowe dla przed-
siębiorstw handlu detalicznego, Badanie wypłacalności finansowej, 
Informacja finansowa, usługi doradcze i  konsultingowe w  zakresie 
finansów, Doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane z uzyski-
waniem pożyczek, Finansowanie dzierżawy sprzętu, Pożyczki konsu-
menckie, Przygotowywanie umów pożyczkowych .

(111) 359277 (220) 2022 07 13 (210) 545063
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) EUROPEJSKIE CENTRUM BIZNESU M . RÓŻAŃSKA K . KARAŚ 
SPÓŁKA JAWNA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSG OGÓLNOPOLSKI SZCZYT GOSPODARCZY
(540) 

(591) czarny, niebieski, pomarańczowy, zielony, czerwony
(531) 06 .07 .05, 26 .11 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .15
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i promocji na  rzecz osób trzecich, 
doradztwo specjalistyczne, ekspertyzy, informacje w zakresie orga-
nizacji i zarządzania, prowadzenia działalności gospodarczej, bada-
nia rynku, usługi agencji importowo-eksportowych, organizowanie 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazów towarów, 
reklamy za  pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy prasowej, 
radiowej i telewizyjnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów i usług pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować 
na  stronie internetowej w  zakresie usług odnośnie gospodarki, 41 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, 
zjazdów, konkursów, wystaw, doradztwo w  zakresie edukacji lub 
kształcenia z zakresu gospodarki .
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(111) 359278 (220) 2022 07 14 (210) 545161
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) V-MAX SPÓŁKA AKCYJNA, Wielkawieś (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KING
(510), (511) 3 Preparaty do odbarwiania, Preparaty do prania, Prepa-
raty do prania chemicznego, Preparaty do wywabiania plam, Środki 
czyszczące do celów gospodarstwa domowego .

(111) 359279 (220) 2022 07 15 (210) 545164
(151) 2022 12 01 (441) 2022 08 16
(732) ZBROIŃSKA KATARZYNA, Gubin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) by Kate Zett
(540) 

(591) złoty, szary, biały
(531) 26 .03 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmetyka-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami, 41 Naucza-
nie i szkolenia, Usługi w zakresie szkolenia zawodowego .

(111) 359280 (220) 2022 07 15 (210) 545167
(151) 2022 12 01 (441) 2022 08 16
(732) IMAKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMAKE
(540) 

(591) biały, czarny
(531) 26 .05 .03, 26 .11 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 20 Meble, Krzesła, Stoły, Biurka, Stoliki, Szafy, Sofy, Ławy 
[meble], Fotele, Krzesła biurowe, Fotele biurowe, Komody, Narożniki 
[meble], Kanapy, Kanapo-tapczany, Sofy rozkładane, Łóżka, Meble ku-
chenne, Meble kuchenne do zabudowy, Meble kuchenne na wymiar, 
Meble łazienkowe, Meble i  akcesoria meblowe wyposażenia domu .

(111) 359281 (220) 2022 07 20 (210) 545335
(151) 2022 12 01 (441) 2022 08 16
(732) WIELKOPOLSKI INDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolesławiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WIELKOPOLSKI INDYK
(540) 

(591) brązowy, złoty, biały
(531) 03 .07 .04, 26 .01 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .13

(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Gotowe dania z mięsa, Drób, Podroby, 
Tusze drobiowe, Mięso surowe z indyka, Wędliny z indyka, Kiełbasy, 
Kiełbasy z indyka, Salami, Filety z indyka, Pasztety mięsne, Pasztety 
z  indyka, Kindziuki, Kindziuki z  indyka, Mortadele, Mortadele z  in-
dyka, Polędwice drobiowe, Polędwice z  indyka, Burgery z  indyka, 
Części indyka, Gotowany indyk, Gotowe posiłki gotowane składające 
się głównie z  indyka, Gotowe posiłki składające się głównie z  indy-
ka, Hamburgery z  indyka, Indyk pieczony, Mięso z  indyka, Mrożony 
indyk, Produkty z  indyka, Świeży indyk, Wędliny wołowe, Salami 
wołowe, Dania gotowe wołowe, Wędliny z  kurczaka, Mięso z  kur-
czaka, Dania panierowane z indyka, Dania panierowane z kurczaka, 
Substytuty mięsa, Substytuty mięsa na  bazie warzyw, Substytuty 
mięsa w puszce, Substytuty drobiu, Pasty do smarowania [zawiera-
jące tłuszcz], Pasty wegetariańskie na bazie owoców i warzyw, Pasty 
wegańskie na bazie owoców i warzyw, Pasty do smarowania na ba-
zie roślin strączkowych, Pasta z  ciecierzycy [hummus], Dania goto-
we składające się z mięsa, substytutów mięsa, drobiu, substytutów 
drobiu, Dania gotowe, żywność przetworzona i wytrawne przekąski 
składające się głównie z mięsa, substytutów mięsa, drobiu, substytu-
tów drobiu, owoców, warzyw, orzechów, roślin strączkowych, sera, 
panierowanego sera, Substytuty mięsa na  bazie soi, przetworzony 
ser, produkty serowarskie, Przekąski na bazie sera, 35 Usługi sprzeda-
ży detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem sieci Internet, na-
stępujących towarów: mięso i wędliny, gotowe dania z mięsa, drób, 
podroby, tusze drobiowe, mięso surowe z indyka, wędliny z indyka, 
kiełbasy, kiełbasy z  indyka, salami, filety z  indyka, pasztety mięsne, 
pasztety z  indyka, kindziuki, kindziuki z  indyka, mortadele, mor-
tadele z  indyka, polędwice drobiowe, polędwice z  indyka, burgery 
z  indyka, części indyka, gotowany indyk, gotowe posiłki gotowane 
składające się głównie z indyka, gotowe posiłki składające się głów-
nie z indyka, hamburgery z indyka, indyk pieczony, mięso z indyka, 
mrożony indyk, produkty z  indyka, świeży indyk, wędliny wołowe, 
salami wołowe, dania gotowe wołowe, wędliny z  kurczaka, mięso 
z kurczaka, dania panierowane z indyka, dania panierowane z kurcza-
ka, substytuty mięsa, substytuty mięsa na bazie warzyw, substytuty 
mięsa w puszce, substytuty drobiu, pasty do smarowania [zawiera-
jące tłuszcz], pasty wegetariańskie na bazie owoców i warzyw, pasty 
wegańskie na bazie owoców i warzyw, pasty do smarowania na ba-
zie roślin strączkowych, pasta z  ciecierzycy [hummus], dania goto-
we składające się z mięsa, substytutów mięsa, drobiu, substytutów 
drobiu, dania gotowe, żywność przetworzona i wytrawne przekąski 
składające się głównie z mięsa, substytutów mięsa, drobiu, substytu-
tów drobiu, owoców, warzyw, orzechów, roślin strączkowych, sera, 
panierowanego sera, substytuty mięsa na  bazie soi, przetworzony 
ser, produkty serowarskie, przekąski na bazie sera .

(111) 359282 (220) 2022 06 07 (210) 543868
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) 1500STO900 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWA KROWA
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 03 .04 .01, 27 .05 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .05, 26 .04 .18, 29 .01 .12
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Plakaty z  papieru lub kartonu, Ar-
tykuły biurowe [z  wyjątkiem mebli], Bielizna stołowa papierowa, 
Bieżniki stołowe papierowe, Bony wartościowe, Broszury, Chłonne 
arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, Etykiety [owi-
jaki] na butelki z papieru lub kartonu, Etykiety z papieru lub kartonu, 
Kartki z życzeniami, Karton, Koperty na butelki z papieru lub kartonu, 
Materiały do  pisania, Materiały drukowane, Materiały opakowanio-
we [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, Materiały 
piśmienne, Nalepki, Naklejki [materiały piśmienne], Okładki, obwo-
luty [artykuły papiernicze], Papier do zawijania, Papierowe nakrycia 
[obrusy] stołowe, Papierowe podkładki pod szklanki, Papierowe pod-
stawki pod kufle do piwa, Przyrządy do pisania, Serwetki stołowe pa-
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pierowe, Torby papierowe, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] 
z papieru lub tworzyw sztucznych, Ulotki, Utrzymujące wilgoć arku-
sze papieru lub plastiku do pakowania żywności, 25 Czapki [nakrycia 
głowy], Fartuchy [odzież], Podkoszulki sportowe, Podkoszulki bez rę-
kawów, Odzież, Nakrycia głowy, Koszule z krótkimi rękawami, Koszul-
ki z krótkim rękawem, Koszule, 29 Mięso konserwowane, Mięso i wę-
dliny, 30 Bułki, Chutney [ostry, gęsty sos], Cheeseburgery, Keczup, 
Majonez, Mięsne sosy, Musztarda, Przyprawy, Przyprawy smakowe 
(sosy, marynaty), Sosy sałatkowe, Sosy pomidorowe, Sosy owocowe, 
Sosy [przyprawowe], Tortille, 32 Bezalkoholowe wyciągi z owoców, 
Drinki na bazie piwa, Koktajle bezalkoholowe, Napoje bezalkoholo-
we, Soki, Sorbety [napoje], Napoje bezalkoholowe, 43 Bary szybkiej 
obsługi [snack-bary], Informacje i doradztwo w zakresie przygotowy-
wania posiłków, Kafeterie [bufety], Obsługa gastronomiczna z  wła-
snym zapleczem, produktami i  transportem, Usługi barowe, Usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracyjne .

(111) 359283 (220) 2022 07 12 (210) 545058
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) OLIVIA STAR TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARCO by PACO PÉREZ
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 21 Przybory oraz pojemniki kuchenne i  gospodarstwa 
domowego, Grzebienie i  gąbki, Pędzle (z  wyjątkiem pędzli do  ma-
lowania), Materiały do  wytwarzania pędzli, Sprzęt do  czyszczenia, 
Wełna (wata stalowa), Nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło 
(z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), Wyroby szklane 
do  użytku domowego i  gastronomicznego nie  służące do  użytku 
biologicznego lub laboratoryjnego, wyroby porcelanowe i ceramicz-
ne, 29 Oleje i tłuszcze jadalne, 30 Kawa, herbata, kakao i nienaturalna 
kawa, Ryż, Tapioka i sago, Mąka I produkty zbożowe, Chleb, wyroby 
cukiernicze i słodycze, Lody, cukier, miód, melasa (syropy), Drożdże, 
proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy (przyprawy), Przy-
prawy, Lód, 31 Ziarna (jako zboża) oraz ziarna (jako nasiona), pro-
dukty ogrodnicze, leśne, Żywe zwierzęta, Nasiona, Naturalne rośliny 
i kwiaty, Karma dla zwierząt, Słód, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, Tymczasowe zakwaterowanie .

(111) 359284 (220) 2022 07 13 (210) 545074
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) BUKSA DORIAN ANFOT, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dogs Shutter
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 03 .06 .03, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .12
(510), (511) 41 Montaż wideo, Produkcja nagrań wideo, Usługi Fo-
tograficzne, 42 Projektowanie graficzne, Wzornictwo przemysłowe, 
Projektowanie materiałów drukowanych, Projektowanie artystyczne 
i użytkowe .

(111) 359285 (220) 2022 01 14 (210) 538697
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) Amazon Technologies, Inc ., Seatle, Washington (US)
(540) (znak słowny)
(540) AMAZON AWARE

(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i  preparaty toaletowe, Olejki 
perfumeryjne i  eteryczne, Uniwersalne środki czyszczące, Mydła 
do  rąk, mydła w  kostce, mydła do  naczyń, detergenty do  prania, 
Środki do  czyszczenia powierzchni, chusteczki pielęgnacyjne dla 
niemowląt, płyny do mycia ciała, balsamy do ciała, pasty do zębów, 
płyny do płukania jamy ustnej, nielecznicze dezodoranty, preparaty 
do golenia, mianowicie: kremy do golenia, balsamy po goleniu, waci-
ki do celów kosmetycznych, chusteczki do twarzy, Kremy do twarzy 
i skóry, Balsamy pielęgnacyjne, środki nawilżające do skóry, Prepara-
ty kosmetyczne do  pielęgnacji skóry, Serum pielęgnacyjne, Środki 
nawilżające przeciwdziałające starzeniu się skóry i  środki pielęgna-
cyjne przeciwdziałające starzeniu się skóry w  formie kosmetyków, 
Nielecznicze preparaty do  ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty 
do ochrony przeciwsłonecznej, Kosmetyki, mianowicie mleczka ko-
smetyczne, żele i pudry do twarzy, ciała i rąk, Kosmetyki, mianowicie: 
preparaty do  pielęgnacji urody, Kosmetyki, mianowicie produkty 
do  pielęgnacji urody, Nielecznicze balsamy w  formie kosmetyków 
do włosów, skóry i ust, Preparaty kosmetyczne do włosów i skóry gło-
wy, Maski do  włosów, Kremy do  włosów, Żele do  włosów, Toniki 
do włosów, Szampony, Lakiery do włosów, Żele, spreje, pianki i balsa-
my do stylizacji i pielęgnacji włosów, Suche szampony, Nielecznicze 
uniwersalne środki oczyszczające do kąpieli i włosów, Nielecznicze 
środki do włosów, mianowicie: szampony, odżywki do włosów, pian-
ki do włosów, kremy do modelowania włosów w formie produktów 
utrwalających do włosów, żeli do włosów i sprejów do włosów, Róże 
kosmetyczne, Kompaktowe kosmetyki do  makijażu, Kosmetyki 
do  makijażu twarzy, ust i  policzków, Puder do  twarzy, Pomadki 
do ust, błyszczyki do ust, nielecznicze balsamy do ust, Kredki do ust, 
Cienie do powiek, Kredki do oczu, Tusze do rzęs, Środki do makijażu 
oczu, Eyelinery, Kremy pod oczy, Żele pod oczy, Błyszczyki do  po-
wiek w  formie kosmetyków, Żelowe maseczki pod oczy, Kremy BB, 
Rozświetlacze, mianowicie produkty kosmetyczne do  podkreślania 
obszarów skóry, Preparaty koloryzujące do brwi, Kosmetyki do brwi, 
Ołówki do brwi, Podkłady do twarzy, Podkłady do makijażu, Prepara-
ty do demakijażu, 5 Suplementy diety i witaminy, Wosk dentystycz-
ny, Środki dezynfekcyjne, Nielecznicze preparaty sanitarne do higie-
ny osobistej inne niż środki toaletowe, Preparaty do  odświeżania 
powietrza, pieluszki dla niemowląt, 11 Lampy, mianowicie: lampy 
sufitowe, lampy ścienne, lampki do  czytania, Lampy do  użytku ze-
wnętrznego, zewnętrzne jednostki i oprawy oświetleniowe zasilane 
energią słoneczną, Lampy, Latarnie oświetleniowe, Oprawy oświe-
tleniowe, Lampki do książek, 16 Chusteczki do twarzy z papieru, Pa-
pier toaletowy, Ręczniki papierowe, Serwetki papierowe, Serwetki 
stołowe papierowe, 18 Torebki i torebki do ręki, torby typu shopper, 
torby podróżne, torby na ramię, kopertówki, plecaki, torby sportowe, 
portfele, portmonetki na monety i kosmetyczki sprzedawane bez za-
wartości, Bagaże, aktówki, tornistry, torby na  książki, etui na  doku-
menty, sakiewki i  torby podręczne, Plecaki, Torby, mianowicie: uni-
wersalne torby do  noszenia, teczki biznesowe typu aktówka, 20 
Meble, Meble biurowe, Meble sypialniane, Meble przystosowane 
do  użytku na  zewnątrz, Krzesła, biurka, kanapy, kanapy ogrodowe, 
stoły (meble), biblioteczki, szafy na dokumenty, Szafki, Meble szkol-
ne, Stoły, Ramy do  obrazów i  dzieł sztuki, Rolety wewnętrzne, We-
wnętrzne osłony okienne, Tablice korkowe, Meble nadmuchiwane, 
Stojaki na czasopisma, Lustra, Poduszki, Materace, Regały i ich części 
składowe, mianowicie półki i uchwyty sprzedawane jako całość, pół-
ki meblowe i regały magazynowe, Stojaki na wino, 21 Przybory oraz 
pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, Grzebienie i gąbki, 
Szczotki, Aplikatory do  kosmetyków, Gąbki, Gąbki, trójkątne gąbki 
toaletowe, okrągłe aplikatory do  aplikacji makijażu, puszki do  pu-
drów i myjki do peelingu i mycia ciała, wszystkie do użytku kosme-
tycznego, aplikatory kosmetyczne, Szczotki i szczoteczki do włosów, 
paznokci i  zębów, Pojemniki kosmetyczne do  użytku domowego, 
Wyroby szklane, porcelanowe i  ceramiczne nie  ujęte w  innych kla-
sach, Gąbki do czyszczenia, Gąbki do makijażu, Ściereczki do mycia 
naczyń, 24 Bielizna stołowa i pościelowa, Bielizna pościelowa i koce, 
Tekstylne artykuły kąpielowe, Bielizna domowa, Ręczniki, Ręczniki 
kąpielowe, Ręczniki plażowe, Kapy na łóżka, Narzuty na łóżka, Kołdry 
[przykrycia], Kołdry, Podkłady pod i na materac, Poszewki na podusz-
ki [poszwy na poduszki], Poszewki na poduszki, Prześcieradła na łóż-
ka, Ściereczki do wycierania naczyń, Zasłony, Zasłony do natrysków, 
Draperie, Serwetki tekstylne, 25 Odzież i  obuwie damskie, męskie 
i dziecięce, a mianowicie bluzki, koszule, koszulki z krótkim rękawem, 
bluzy sportowe, spodnie, dżinsy, spodnie typu slacks, szorty, spódni-
ce, tuniki, koszulki bez rękawów, suknie i  sukienki, kombinezony, 
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swetry, pulowery, legginsy, kurtki i płaszcze, bielizna nocna, bielizna, 
skarpetki, rajstopy, jednoczęściowe kombinezony do spania i zaba-
wy, koszule nocne, modne opaski na głowę, nakrycia głowy, 35 Re-
klama, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Usługi sklepu deta-
licznego z  szerokim asortymentem towarów konsumpcyjnych 
i handlowych, a mianowicie: kosmetyki nielecznicze i preparaty toa-
letowe, olejki perfumeryjne i eteryczne, uniwersalne środki czyszczą-
ce, mydła do  rąk, mydła w  kostce, mydła do  naczyń, detergenty 
do prania, środki do czyszczenia powierzchni, chusteczki pielęgna-
cyjne dla niemowląt, pieluszki dla niemowląt, podpaski, płyny 
do mycia ciała, balsamy do ciała, pasty do zębów, płyny do płukania 
jamy ustnej, nielecznicze dezodoranty, preparaty do golenia, miano-
wicie: kremy do golenia, balsamy po goleniu, waciki do celów kosme-
tycznych, chusteczki do twarzy, kremy do twarzy i skóry, balsamy pie-
lęgnacyjne, środki nawilżające do  skóry, preparaty kosmetyczne 
do  pielęgnacji skóry, serum pielęgnacyjne, środki nawilżające prze-
ciwdziałające starzeniu się skóry i środki pielęgnacyjne przeciwdziała-
jące starzeniu się skóry w formie kosmetyków, nielecznicze preparaty 
do  ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do  ochrony przeciwsło-
necznej, Usługi sklepu detalicznego z szerokim asortymentem towa-
rów konsumpcyjnych i handlowych, a mianowicie: kosmetyki, miano-
wicie mleczka kosmetyczne, żele i  pudry do  twarzy, ciała i  rąk, 
kosmetyki, mianowicie: preparaty do  pielęgnacji urody, kosmetyki, 
mianowicie produkty do  pielęgnacji urody, nielecznicze balsamy 
w formie kosmetyków do włosów, skóry i ust, preparaty kosmetyczne 
do włosów i skóry głowy, maski do włosów, kremy do włosów, żele 
do  włosów, toniki do  włosów, szampony, lakiery do  włosów, żele, 
spreje, pianki i  balsamy do  stylizacji i  pielęgnacji włosów, suche 
szampony, nielecznicze uniwersalne środki oczyszczające do kąpieli 
i włosów, nielecznicze środki do włosów, mianowicie: szampony, od-
żywki do włosów, pianki do włosów, kremy do modelowania włosów 
w formie produktów utrwalających do włosów, żeli do włosów i spre-
jów do włosów, róże kosmetyczne, kompaktowe kosmetyki do maki-
jażu, kosmetyki do makijażu twarzy, ust i policzków, puder do twarzy, 
pomadki do ust, błyszczyki do ust, nielecznicze balsamy do ust, kred-
ki do  ust, cienie do  powiek, kredki do  oczu, tusze do  rzęs, środki 
do makijażu oczu, eyelinery, kremy pod oczy, żele pod oczy, błysz-
czyki do powiek w formie kosmetyków, żelowe maseczki pod oczy, 
kremy BB, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, podkłady do twarzy, 
podkłady do makijażu, preparaty do demakijażu, Usługi sklepu deta-
licznego z szerokim asortymentem towarów konsumpcyjnych i han-
dlowych, a  mianowicie: suplementy diety i  witaminy, wosk denty-
styczny, środki dezynfekcyjne, nielecznicze preparaty sanitarne 
do  higieny osobistej inne niż środki toaletowe, lampy, mianowicie: 
lampy sufitowe, lampy ścienne, lampki do czytania, lampy do użytku 
zewnętrznego, zewnętrzne jednostki i oprawy oświetleniowe zasila-
ne energią słoneczną, lampy, latarnie oświetleniowe, oprawy oświe-
tleniowe, lampki do  książek, papier toaletowy, ręczniki papierowe, 
serwetki stołowe papierowe, serwetki papierowe, torebki i  torebki 
do ręki, torby typu shopper, torby podróżne, torby na ramię, koper-
tówki, plecaki, torby sportowe, portfele, portmonetki na  monety 
i kosmetyczki sprzedawane bez zawartości, bagaże, aktówki, torni-
stry, torby na książki, etui na dokumenty, sakiewki i torby podręczne, 
plecaki, torby, mianowicie: uniwersalne torby do  noszenia, Usługi 
sklepu detalicznego z  szerokim asortymentem towarów konsump-
cyjnych i handlowych, a mianowicie: meble, meble biurowe, meble 
sypialniane, meble przystosowane do  użytku na  zewnątrz, krzesła, 
biurka, kanapy, kanapy ogrodowe, stoły (meble), biblioteczki, szafy 
na dokumenty, szafki, meble szkolne, stoły, ramy do obrazów i dzieł 
sztuki, rolety wewnętrzne, wewnętrzne osłony okienne, stojaki 
na czasopisma, lustra, poduszki, materace, regały i ich części składo-
we, mianowicie półki i uchwyty sprzedawane jako całość, półki me-
blowe i regały magazynowe, stojaki na wino, przybory oraz pojemni-
ki kuchenne i  gospodarstwa domowego, grzebienie i  gąbki, 
szczotki, aplikatory do kosmetyków, gąbki, trójkątne gąbki toaleto-
we, okrągłe aplikatory do aplikacji makijażu, puszki do pudrów i myj-
ki do  peelingu i  mycia ciała, wszystkie do  użytku kosmetycznego, 
aplikatory kosmetyczne, szczotki i szczoteczki do włosów, paznokci 
i  zębów, pojemniki kosmetyczne do  użytku domowego, wyroby 
szklane, porcelanowe i  ceramiczne, gąbki do  czyszczenia, gąbki 
do makijażu, ściereczki do mycia naczyń, Usługi sklepu detalicznego 
z szerokim asortymentem towarów konsumpcyjnych i handlowych, 
a  mianowicie: bielizna stołowa i  pościelowa, bielizna pościelowa 
i koce, tekstylne artykuły kąpielowe, bielizna domowa, ręczniki, ręcz-
niki kąpielowe, ręczniki plażowe, kapy na łóżka, narzuty na łóżka, koł-

dry [przykrycia], kołdry, podkłady pod i na materac, poszewki na po-
duszki [poszwy na  poduszki], poszewki na  poduszki, prześcieradła 
na łóżka, ściereczki do wycierania naczyń, zasłony, zasłony do natry-
sków, draperie, serwetki tekstylne, odzież i obuwie damskie, męskie 
i dziecięce, a mianowicie bluzki, koszule, koszulki z krótkim rękawem, 
bluzy sportowe, spodnie, dżinsy, spodnie typu slacks, szorty, spódni-
ce, tuniki, koszulki bez rękawów, suknie i  sukienki, kombinezony, 
swetry, pulowery, legginsy, kurtki i płaszcze, bielizna nocna, bielizna, 
skarpetki, rajstopy, jednoczęściowe kombinezony do spania i zaba-
wy, koszule nocne, modne opaski na głowę, nakrycia głowy .

(111) 359286 (220) 2022 01 24 (210) 538967
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELDA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELDA HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 01 .15 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .13
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towa-
rów: urządzenia energoelektroniczne, urządzenia elektrotechniczne, 
urządzenia energetyczne, sterowniki programowalne, artykuły elek-
tryczne, oświetlenie zewnętrzne i  wewnętrzne, artykuły teletech-
niczne, kable, przewody, osprzęt elektroinstalacyjny, oprawy oświe-
tleniowe, aparatura modułowa, aparatura rozdzielcza, obudowy 
urządzeń elektrycznych, rozdzielacze energii elektrycznej, korytka 
do  kabli, elektryczne urządzenia sterownicze, urządzenia fotowol-
taiczne do wytwarzania energii elektrycznej, 37 Usługi elektryków, 
Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Instalowanie sieci łącz-
ności elektronicznej, Usługi układania przewodów elektrycznych, 
Usługi w  zakresie instalacji elektrycznych, Montaż i  konserwacja 
instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw i  modułów fotowolta-
icznych, Instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, In-
stalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną 
w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych 
zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych .

(111) 359287 (220) 2022 01 24 (210) 538968
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELDA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ELDA HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towa-
rów: urządzenia energoelektroniczne, urządzenia elektrotechniczne, 
urządzenia energetyczne, sterowniki programowalne, artykuły elek-
tryczne, oświetlenie zewnętrzne i  wewnętrzne, artykuły teletech-
niczne, kable, przewody, osprzęt elektroinstalacyjny, oprawy oświe-
tleniowe, aparatura modułowa, aparatura rozdzielcza, obudowy 
urządzeń elektrycznych, rozdzielacze energii elektrycznej, korytka 
do  kabli, elektryczne urządzenia sterownicze, urządzenia fotowol-
taiczne do wytwarzania energii elektrycznej, 37 Usługi elektryków, 
Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Instalowanie sieci łącz-
ności elektronicznej, Usługi układania przewodów elektrycznych, 
Usługi w  zakresie instalacji elektrycznych, Montaż i  konserwacja 
instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw i  modułów fotowolta-
icznych, Instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, In-
stalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną 
w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych 
zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych .

(111) 359288 (220) 2022 07 17 (210) 545182
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) KWIATKOWSKI RAFAŁ KANTÓWKA, Osiek nad Wisłą (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MODULAKI
(540) 

(591) ciemnozłoty, czarny
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .09, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 28 Przyrządy na place zabaw, Przyrządy na place zabaw 
dla dzieci, Przyrządy na place zabaw wykonane z drewna .

(111) 359289 (220) 2022 07 17 (210) 545183
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) KWIATKOWSKI RAFAŁ KANTÓWKA, Osiek nad Wisłą (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MODULAKI
(510), (511) 28 Przyrządy na place zabaw, Przyrządy na place zabaw 
dla dzieci, Przyrządy na place zabaw wykonane z drewna .

(111) 359290 (220) 2022 07 29 (210) 545668
(151) 2022 12 07 (441) 2022 08 22
(732) INFAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) niebieski
(531) 26 .13 .25, 29 .01 .04
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Mobilne aplikacje, Oprogramo-
wanie dla księgowości, Oprogramowanie dla przedsiębiorstw, Opro-
gramowanie do  wystawiania faktur, Oprogramowanie do  płatności 
elektronicznych, Oprogramowanie do przygotowywania zeznań po-
datkowych, Oprogramowanie do  zarządzania dokumentami, Opro-
gramowanie do windykacji, Oprogramowanie do obsługi rachunków 
bankowych i  przeprowadzania operacji bankowych, Oprogramo-
wanie związane ze  sztuczną inteligencją i  uczeniem maszynowym, 
Oprogramowanie dla księgowości wykorzystujące sztuczną inteli-
gencję i  uczenie maszynowe, Oprogramowanie do  rozpoznawania 
tekstu wykorzystujące sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, 35 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i admi-
nistrowanie działalnością gospodarczą, Rachunkowość, księgowość 
i audyt, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, 
Skomputeryzowana księgowość, Skomputeryzowana rachunkowość, 
Doradztwo w zakresie księgowości, Doradztwo w zakresie rachunko-
wości, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, a mianowicie 
dostarczanie skomputeryzowanej platformy obsługi księgowej, Usłu-
gi konsultingowe w  zakresie księgowości podatkowej, Sporządzanie 
sprawozdań finansowych, Przygotowywanie zeznań podatkowych 
i doradztwo podatkowe, Udostępnianie informacji dotyczących kont 
[rachunkowość], Analizy kosztów, Analizy rynkowe, Informacja o dzia-
łalności gospodarczej, Usługi w  zakresie 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, Prze-

twarzanie płatności, Udostępnianie informacji finansowych, Usługi 
płacenia rachunków online, Usługi realizacji płatności podatków, 42 
Oprogramowanie jako usługa (SaaS), Oprogramowanie jako usługa 
(SaaS) dla księgowości, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) dla przed-
siębiorstw, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) do  wystawiania fak-
tur, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) do płatności elektronicznych, 
Oprogramowanie jako usługa (SaaS) do przygotowywania zeznań po-
datkowych, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) do zarządzania do-
kumentami, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) do windykacji, Opro-
gramowanie 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 inteligencję i uczenie maszynowe, Oprogramowanie jako usłu-
ga (SaaS) do rozpoznawania tekstu wykorzystujące sztuczną inteligen-
cję i uczenie maszynowe, Rozwój, programowanie i wdrażanie opro-
gramowania komputerowego, Platforma jako usługa (PaaS), Hosting .

(111) 359291 (220) 2022 06 24 (210) 544424
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) KATCON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pass (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOBOTACO BO W SOBOTY JEMY TACOS
(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób i dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Owoce 
i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, Galaretki, dżemy, kom-
poty, Jaja, Mleko i wyroby z mleka, Jadalne oleje i  tłuszcze, Pikle, 30 
Kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy, Mąka 
i produkty zbożowe, Chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, Miód, 
melasa, Drożdże, proszek do  pieczenia, Sól, musztarda, Ocet, sosy 
(przyprawy), Salsa, Przyprawy, Lód do chłodzenia, Kukurydza przetwo-
rzona, Kukurydza [mielona], Kukurydza [prażona], Mąka kukurydziana, 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi public rela-
tions, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Reklamy 
online, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szcze-
gólności Internetu, Promocja sprzedaży, Marketing internetowy, Usługi 
handlu detalicznego żywności lub napojów, 41 Edukacja, Nauczanie, 
Organizacja szkoleń, Rozrywka, Działalność kulturalna, Organizowanie 
konferencji, wystaw i  konkursów, Organizowanie seminariów, Orga-
nizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych .

(111) 359292 (220) 2022 06 24 (210) 544425
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) KATCON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pass (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOBOTACO
(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób i dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Owoce 
i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, Galaretki, dżemy, kom-
poty, Jadalne oleje i  tłuszcze, Pikle, Jaja, Mleko i wyroby z mleka, 30 
Kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy, Mąka 
i produkty zbożowe, Chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, Miód, 
melasa, Drożdże, proszek do  pieczenia, Sól, musztarda, Ocet, sosy 
(przyprawy), Salsa, Przyprawy, Lód do chłodzenia, Kukurydza przetwo-
rzona, Kukurydza [mielona], Kukurydza [prażona], Mąka kukurydziana, 
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi public rela-
tions, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Reklamy 
online, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szcze-
gólności Internetu, Promocja sprzedaży, Marketing internetowy, Usługi 
handlu detalicznego żywności lub napojów, 41 Działalność kulturalna, 
Edukacja, Nauczanie, Organizacja szkoleń, Rozrywka, Organizowanie 
konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie i prowadzenie spo-
tkań w  dziedzinie edukacji, Organizacja i  przeprowadzanie imprez 
szkoleniowych, Organizacja seminariów .

(111) 359293 (220) 2022 06 27 (210) 544455
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) Jiangsu Heran New Energy Group Co ., Ltd ., Wuxi City (CN)
(540) (znak słowny)
(540) APEX SOLAR
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(510), (511) 9 Komórki fotowoltaiczne, Baterie słoneczne, Płyty 
do  akumulatorów elektrycznych, Panele słoneczne do  wytwarza-
nia energii elektrycznej, Ogniwa galwaniczne, Skrzynki rozgałęźne 
[elektryczność], Przemienniki, inwertory [elektryczność], Puszki przy-
łączeniowe [elektryczność], Karkasy dla cewek elektrycznych, Mate-
riały na przewody instalacji elektrycznych [kable] .

(111) 359294 (220) 2022 07 06 (210) 544800
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) JAKUBOWSKA RENATA, Wólka Podleśna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Memory Paper Print .pl e-commerce mppe .pl
(540) 

(591) fioletowy, różowy, niebieski, zielony, czarny
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 24 .17 .01, 24 .17 .02, 14 .07 .20
(510), (511) 40 Drukowanie, Drukowanie cyfrowe, Drukowanie cyfro-
wo przechowywanych obrazów i  zdjęć, Drukowanie dokumentów 
z nośników cyfrowych, Drukowanie fotografii z nośników cyfrowych, 
Drukowanie fotograficzne, Drukowanie książek .

(111) 359295 (220) 2022 07 07 (210) 544861
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) EWERRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zawiercie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ewerro
(510), (511) 35 Marketing ukierunkowany, Obróbka tekstów, Rekla-
ma, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamo-
wych .

(111) 359296 (220) 2022 07 12 (210) 545013
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 01
(732) URBAŚ JUSTYNA OBERŻA PRL, Sokolec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Oberża PRL
(510), (511) 43 Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania 
na wynos, Bary, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], 
Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowa-
nie jedzenia i napojów, Usługi barów i  restauracji, Usługi obiektów 
gościnnych [posiłki i napoje], Zapewnianie pomieszczeń na uroczy-
stości, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach .

(111) 359297 (220) 2022 07 13 (210) 544405
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) WÓJCIK SZCZEPAN KANCELARIA DORADCÓW K45 – 
SZCZEPAN WÓJCIK, Nowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K45 KANCELARIA DORADCÓW
(540) 

(591) czarny, biały
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .07 .01, 27 .07 .11

(510), (511) 35 Doradztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnej 
w  PR i  reklamie, organizacji działalności gospodarczej oraz zarzą-
dzania biznesem, Reklama (w tym radiowa i telewizyjna), Rozwijanie 
koncepcji reklamowych, Tworzenie i publikowanie tekstów reklamo-
wych, Usługi relacji z mediami, 42 Doradztwo w zakresie projekto-
wania stron internetowych oraz w zakresie sztucznej inteligencji, 45 
Organizowanie spotkań politycznych, Usługi w  zakresie lobbingu 
politycznego, Usługi monitorowania prawnego oraz w zakresie przy-
gotowywania dokumentów prawnych .

(111) 359298 (220) 2022 07 22 (210) 545427
(151) 2022 12 07 (441) 2022 08 22
(732) GRUPA AMB SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) razemkupujemy .pl
(540) 

(591) błękitny, granatowy, czerwony, fioletowy, niebieski
(531) 10 .03 .10, 10 .03 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .15
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
rządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe .

(111) 359299 (220) 2022 07 07 (210) 544877
(151) 2022 11 10 (441) 2022 07 25
(732) NORIMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ”NORIMPEX”
(540) 

(591) biały, ciemnoniebieski, ciemnozielony, czerwony, fioletowy, 
niebieski, jasnoniebieski, pomarańczowy, szary, zielony, żółty
(531) 26 .03 .04, 24 .17 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .02, 27 .05 .03, 27 .05 .08, 29 .01 .15
(510), (511) 28 Drewniane klocki do  budowania [zabawki], Gry, za-
bawki i  akcesoria do  zabawy, Inteligentne pluszowe zabawki, Kloc-
ki do budowy [zabawki], Klocki do łączenia [zabawki], Maty z puzzli 
piankowych [zabawki], Mechaniczne zabawki akcji, Miniaturowe 
modele samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], Mode-
le samochodów w  zmniejszonej skali [zabawki], Modele pojazdów 
w  zmniejszonej skali [zabawki], Zabawki, Zabawki akcji na  baterie, 
Wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, Zabawki dla dzieci, Zabawki dla 
niemowląt, Zabawki do  sprzedaży w  postaci zestawów, Zabawki 
drewniane, Zabawki edukacyjne, Zabawki elektroniczne, Zabawki 
[figurki] akcji, Zabawki inteligentne, Zabawki konstrukcyjne zazę-
biające się, Zabawki mechaniczne, Zabawki mechaniczne [z metalu], 
Zabawki mechaniczne [z tworzyw sztucznych], Zabawki modułowe, 
Zabawki mówiące, Zabawki na baterie, Zabawki na kółkach, Zabaw-
ki pluszowe, Zabawki-pojazdy sterowane elektronicznie, Zabawki 
sprzedawane w  formie zestawów, Zabawki sterowane radiowo, 
Zabawki tryskające wodą, Zabawki w  kształcie zwierząt, Zabawki 
w postaci puzzli, Zabawki wykonane z drewna, Zabawki wykonane 
z gumy, Zabawki z metalu, Zabawki z tworzyw sztucznych, Zabawki 
zdalnie sterowane, Zabawki zdalnie sterowane w postaci pojazdów, 
Zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, Zestawy modeli do skła-
dania [zabawki] .

(111) 359300 (220) 2022 07 08 (210) 544913
(151) 2022 11 10 (441) 2022 07 25
(732) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) SKARB KIBICA
(540) 

(591) czerwony
(531) 29 .01 .01, 29 .01 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Słodycze [cukierki], Cukierki, 
Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Czekoladki, Karmelki 
[cukierki], Żelki, Cukierki, batony i guma do żucia, Galaretki owocowe 
[słodycze], Wyroby piekarnicze, Ciastka .

(111) 359301 (220) 2022 07 22 (210) 545432
(151) 2022 12 07 (441) 2022 08 22
(732) SOLARSTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) solarstop
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 24 .17 .25, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .12
(510), (511) 1 Składniki przeznaczone do  gaszenia ognia i  zabez-
pieczające przed ogniem, Chemikalia do  użytku w  mieszankach 
do  gaszenia ognia, Chemikalia ognioodporne, Gaśnice (Mieszanki 
do-), Gaśnicze środki, Mieszaniny do gaszenia ognia, zwłaszcza pia-
ny do  gaszenia ognia, Mieszaniny do  ochrony przeciwpożarowej, 
Mieszaniny w  postaci pianki do  gaszenia ognia, Mieszanki do  ga-
śnic, Mieszanki do gaszenia ognia, Mieszanki zabezpieczające przed 
ogniem, Ogień (Preparaty do  ochrony przed-), Piana gaśnicza, Pre-
paraty chemiczne do kontrolowania pożarów, Preparaty chemiczne 
do  użytku w  zapobieganiu pożarom, Preparaty do  gaszenia ognia, 
Preparaty odporne na  ogień, Preparaty ognioodporne, Roztwory 
ognioodporne, Środki chemiczne do  gaszenia ognia, Środki che-
miczne do użytku w gaszeniu ognia, Środki chemiczne pochłaniające 
ogień do wyrobu ognioodpornych powłok .

(111) 359302 (220) 2022 07 23 (210) 545437
(151) 2022 12 07 (441) 2022 08 22
(732) BŁĘDOWSKI KACPER, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KORPORAT
(540) 

(591) biały, czarny
(531) 03 .05 .07, 03 .05 .20, 09 .03 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 25 Odzież, 30 Kawa, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, 
Kawa aromatyzowana .

(111) 359303 (220) 2022 07 23 (210) 545438
(151) 2022 12 07 (441) 2022 08 22
(732) NOWAK MATEUSZ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) CAVADRO
(540) 

(591) różowy, ciemnoróżowy, fioletowy
(531) 26 .05 .01, 26 .05 .10, 26 .05 .11, 26 .11 .12, 26 .11 .14, 27 .05 .01, 
27 .05 .05, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Dyski audio, Dyski cd z danymi, Publikacje elektronicz-
ne, Filmy do pobrania, Kasety muzyczne, Muzyczne nagrania dźwię-
kowe, Muzyczne nagrania wideo, Muzyka cyfrowa (ładowalna), do-
starczona z internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej 
bazy danych lub internetu, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz-
nych publikacji tekstowych i  obrazowych utrwalone na  nośnikach, 
Nagrane płyty dvd z nagraniami muzycznymi, Nagrane płyty kom-
paktowe z muzyką, Nagrania muzyczne, Nagrania wideo z muzyką, 
Nośniki do  rejestracji dźwięku, Nośniki informacji [elektryczne lub 
elektroniczne], Nośniki informacji [kodowane lub magnetyczne], 
Pamięć usb [pendrive], Pliki multimedialne do pobrania, Płyty kom-
paktowe z muzyką, Płyty winylowe, Publikacje elektroniczne [łado-
walne], Taśmy muzyczne, Urządzenia i nośniki do przechowywania 
danych, Urządzenia technologii informacyjnej i  audiowizualne, 
multimedialne i  fotograficzne, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 
Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 41 Koncerty muzyczne, Mu-
zyczne usługi wydawnicze i  usługi w  zakresie nagrywania muzyki, 
Nagrywanie muzyki, Nauczanie muzyki, Organizowanie wydarzeń 
muzycznych, Produkcja muzycznych filmów wideo, Produkcja na-
grań dźwiękowych i  muzycznych, Udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie do pobrania] w internecie, Udostępnianie publikacji elektronicz-
nych online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i  sportowe, Usługi festiwali muzycznych, Usługi mik-
sowania muzyki, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia 
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi w zakresie komponowa-
nia muzyki, Usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie 
muzyki, nagrań wideo i filmów, Widowiska muzyczne, Zapewnianie 
muzyki na żywo .

(111) 359304 (220) 2022 07 12 (210) 545059
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) RADLAK KAMIL GRUPA FIZJOTERAPEUTY, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FEBICO
(510), (511) 5 Suplementy diety, kultury mikroorganizmów do celów 
medycznych, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 35 Handlowe 
informacje i  porady udzielane konsumentom w  wyborze towarów 
i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, reklama, reklama online za  pośrednictwem sieci kom-
puterowej, publikowanie tekstów reklamowych sprzedaż detalicz-
na środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz 
zaopatrzenia medycznego, usługi handlu hurtowego w  zakresie 
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz 
materiałów medycznych, zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług .

(111) 359305 (220) 2022 07 25 (210) 545528
(151) 2022 12 02 (441) 2022 08 16
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GANG BYSTRZAKÓW
(510), (511) 9 Muzyka, filmy i  inne rodzaje elektronicznych publika-
cji tekstowych i  obrazowych utrwalone na  nośnikach, Publikacje 
elektroniczne, do  pobrania, Nagrane media i  media do  pobrania, 
Pobieralne gry komputerowe, Książki dźwiękowe, Książki elektro-
niczne do  pobrania, Filmy animowane, Filmy wideo, 16 Materiały 
drukowane i  artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, 
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Papier i  karton, Fotografie, Drukowane foldery informacyjne, Ma-
teriały szkoleniowe i  instruktażowe, Afisze, Plakaty, Biuletyny, Bony 
towarowe, Bony upominkowe, Bony wartościowe, Broszury, Czaso-
pisma, Druki, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane ulotki 
informacyjne, Gazety, Kartonowe pudełka do  pakowania, Karty, 
Karty upominkowe, Katalogi, Kupony, Książeczki kuponowe, Mate-
riały drukowane, Naklejki, Nalepki, Periodyki, Prospekty, Publikacje 
drukowane, Publikacje reklamowe, Pudełka kartonowe lub papie-
rowe, Publikacje promocyjne, Reprezentacje graficzne, Skoroszyty, 
Szyldy papierowe, Tablice drukowane, Torby papierowe, Torebki oraz 
artykuły do  pakowania i  przechowywania z  papieru lub kartonu, 
Ulotki, Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, Reklamy dru-
kowane, 28 Gry, zabawki, akcesoria do zabawy, Maskotki, 35 Usługi 
reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Dystrybucja materiałów 
reklamowych, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, Organizowanie konsumenckich programów lojalno-
ściowych i zarządzanie nimi, Usługi administracyjne w zakresie kart 
lojalnościowych, Usługi programów lojalnościowych dla celów han-
dlowych promocyjnych i/lub reklamowych, Organizacja konkursów 
w  celach reklamowych, Organizacja konkursów w  celach reklamo-
wych, 36 Wydawanie kart przedpłaconych i  bonów, Emisja bonów 
wartościowych jako nagroda za lojalność klienta, Wydawanie bonów 
wartościowych w związku z programami lojalnościowymi, 41 Usługi 
edukacyjne i  instruktażowe, Organizowanie gier i  konkursów, Pro-
wadzenie konkursów w Internecie, Gry internetowe, gry oferowane 
on-line, Udostępnianie rozrywki multimedialnej za  pomocą strony 
internetowej, Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, Organizo-
wanie imprez edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie warszta-
tów [szkolenie] .

(111) 359306 (220) 2022 07 15 (210) 545178
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) Zentiva, k .s ., Praga (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) EVERTAS
(510), (511) 5 Leki, Preparaty farmaceutyczne dla ludzi .

(111) 359307 (220) 2022 07 19 (210) 545299
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES 
CENTRES LECLERC, Ivry-Sur-Seine (FR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nasze Specjały WIODĄCA MARKA
(540) 

(591) biały, ciemnoczerwonym, czarny, czerwony, jasnobrązowy, 
złoty, żółty
(531) 01 .01 .02, 24 .01 .10, 25 .01 .15, 26 .11 .12, 26 .13 .25, 27 .05 .01, 
27 .01 .06, 29 .01 .15
(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób i dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Owo-
ce i warzywa konserwowane, mrożone, suszone i gotowane, Galaret-
ki, dżemy, kompoty, Jaja, mleko, ser, masło, jogurt i  inne przetwory 
mleczne, Śmietana [produkty mleczne], Oleje i tłuszcze spożywcze, 
Wędliny, Kiełbasa, Mięso kiełbasiane, Szynka, Wieprzowina, Fla-
ki, Podroby, Terriny z ryb, drobiu i dziczyzny, Pasztety z ryb, drobiu 
i dziczyzny, Konserwowane mięso, ryby, drób i dziczyzna, Gotowane 
dania z mięsa, ryb, drobiu i dziczyzny, Dania przygotowane z mięsa, 
ryb, drobiu i dziczyzny, Przekąski z mięsa, ryb, drobiu i dziczyzny, 30 
Kawa, herbata, kakao i ich substytuty, Ryż, makaron, kluski (makaron 
typu noodle), Tapioka i sago, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, wyro-
by piekarnicze i wyroby cukiernicze, Czekolada, Lody, sorbety i inne 

lody jadalne, Cukier, miód, substytuty miodu, melasa, Drożdże, pro-
szek do pieczenia, Sól, przyprawy, przyprawy korzenne, zioła konser-
wowane, Ocet, sosy i inne przyprawy, Lód [zamarznięta woda], Sosy 
sałatkowe .

(111) 359308 (220) 2022 07 25 (210) 545513
(151) 2022 12 02 (441) 2022 08 16
(732) ESTETYKA SPÓŁKA JAWNA KATARZYNA MROCZEK, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Hollywood Care
(510), (511) 44 Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi pielęgnacji urody, Za-
biegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy .

(111) 359309 (220) 2022 08 01 (210) 545725
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) WIŚNIOWSKI MACIEJ FILIGRANDO, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUCHNIA PoWolność
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .11 .01, 26 .11 .07, 26 .13 .25
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne związane ze  świadczeniem usług 
restauracyjnych, Organizowanie imprez rozrywkowych i  kultural-
nych, Usługi w zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracow-
ników (rozrywka), Organizowanie imprez w  celach kulturalnych, 
Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i spor-
towych, Organizacja imprez kulturalnych i  artystycznych, Imprezy 
kulturalne, Obsługa gości na imprezach rozrywkowych, Usługi w za-
kresie inżynierii dźwięku do  obsługi imprez, Organizowanie i  pro-
wadzenie wystaw w  celach edukacyjnych, Organizowanie i  prowa-
dzenie wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie i urządzanie 
wystaw w  celach rozrywkowych, Organizowanie konferencji, wy-
staw i  konkursów, Organizowanie wystaw do  celów edukacyjnych, 
Organizowanie wystaw do  celów rozrywkowych, Organizowanie 
wystaw edukacyjnych, Organizowanie wystaw w  celach rozrywko-
wych, Organizowanie wystaw w celach edukacyjnych, Organizowa-
nie wystaw w celach kulturalnych, Organizowanie wystaw w celach 
szkoleniowych, Organizowanie wystaw w  celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, Organizowanie występów muzycznych na żywo, Or-
ganizowanie występów na żywo, Usługi klubowe [rozrywka], Pokazy 
tańca na  żywo, Pokazy tańca mężczyzn, Organizowanie pokazów 
tańca, Prowadzenie festiwali filmowych, Usługi pokazów filmowych, 
Dyskoteki, Kabarety i  dyskoteki, Usługi dekorowania balonami, Za-
pewnianie sal balowych, Organizowanie balów, Organizacja i  pro-
wadzenie balów, Pokazy baletowe, Prezentacja dzieł teatralnych, 
Impresariat teatralny, Usługi edukacyjne z zakresu sztuki teatralnej, 
Organizowanie i  prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Przygo-
towywanie, organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
43 Usługi cateringu zewnętrznego, Usługi cateringu specjalizują-
cego się w  ręcznym krojeniu szynki podczas wesel i  prywatnych 
imprez, Usługi restauracji z  daniami ramen, Restauracje oferujące 
dania na wynos, Przygotowanie dań kuchni hiszpańskiej do bezpo-
średniego spożycia, Przygotowanie dań kuchni japońskiej do bezpo-
średniego spożycia, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i  transportem, Obsługa gastronomiczna z własnym za-
pleczem, produktami i  transportem (catering), Wypożyczanie urzą-
dzeń gastronomicznych, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posił-
ków, Informacja o  usługach restauracyjnych, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Restauracje dla turystów, Restauracje samo-
obsługowe, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, 
Restauracje z  grillem, Rezerwacja stolików w  restauracjach, Usługi 
barów i  restauracji, Usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, 
Udzielanie informacji dotyczących restauracji, Udostępnianie opi-
nii na  temat restauracji i  barów, Udostępnianie opinii na  temat re-
stauracji, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
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Serwowanie żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, Usługi 
mobilnych restauracji, Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji 
specjalizujących się w  makaronach udon i  soba, Usługi restauracji 
serwujących tempurę, Usługi restauracji japońskich, Usługi restau-
racji hotelowych, Usługi restauracji hiszpańskich, Usługi restauracji 
chińskich, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi 
restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracji, w których mięso przy-
gotowuje się na oczach klientów, Usługi restauracji washoku, Usługi 
restauracyjne, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi re-
stauracyjne świadczone przez hotele, Usługi rezerwacji miejsc w re-
stauracjach, Usługi w  zakresie restauracji [brasserie], Zapewnianie 
żywności i  napojów w  restauracjach, Snack-bary, Udzielanie infor-
macji w zakresie barów, Usługi barmanów, Usługi barów kawowych, 
Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi barów z sokami, Usłu-
gi barowe, Usługi bufetów w  zakresie barów koktajlowych, Usługi 
snack-barów, Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi w zakresie 
barów szybkiej obsługi, Wypożyczanie wyposażenia barowego, Bary 
sałatkowe, Bary przekąskowe, Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-ba-
ry], Dostarczanie informacji o  usługach barów, Wynajmowanie sal 
na zebrania, Wynajmowanie sal konferencyjnych, Udostępnianie sal 
konferencyjnych, Dekorowanie żywności, Informacje i  doradztwo 
w zakresie przygotowywania posiłków, Informowanie i porady w za-
kresie przygotowywania posiłków, Usługi w  zakresie przygotowy-
wania posiłków, Usługi osobistych kucharzy, Usługi oceny jedzenia 
[dostarczanie informacji na  temat jedzenia i  picia], Usługi klubów 
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi klubów nocnych 
[zaopatrzenie w żywność], usługi gastronomiczne .

(111) 359310 (220) 2022 08 01 (210) 545744
(151) 2022 12 08 (441) 2022 08 22
(732) DOXYCHAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DoxyConnect
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do  pobrania do  za-
rządzania transakcjami z  wykorzystaniem kryptowalut za  pomocą 
technologii łańcucha bloków („blockchain”), Oprogramowanie kom-
puterowe do pobrania dla technologii blockchain, 36 Elektroniczny 
transfer środków wykonywany za pośrednictwem technologii block-
chain, 42 Certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowe-
go [blockchain], Przechowywanie danych za  pośrednictwem łań-
cucha blokowego [blockchain], Usługi w  zakresie uwierzytelniania 
użytkowników z zastosowaniem technologii blockchain .

(111) 359311 (220) 2022 03 01 (210) 540464
(151) 2022 12 08 (441) 2022 08 16
(732) PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PGE
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna wytwarzana 
z energii słonecznej, Energia elektryczna wytwarzana z energii wia-
tru, Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, Energia elektrycz-
na ze źródeł nieodnawialnych, 7 Turbiny wiatrowe, Wiatraki, Elek-
trownia, Generatory prądu wykorzystujące ogniwa słoneczne, 
Generatory wytwarzające energię elektryczną z energii słonecznej, 
Generatory do turbin wiatrowych, Generatory energii elektrycznej 
napędzane energią wiatru, Pompy wiatrowe, Morskie farmy wiatro-
we, Morskie elektrownie wiatrowe, Lądowe farmy wiatrowe, Lądo-
we elektrownie wiatrowe, 9 Aparatura kontrolna [energia elektrycz-
na], Urządzenia do  sterowania energią elektryczną, Elektryczne 
urządzenia sterownicze do  zarządzania energią, Fotowoltaiczne 
moduły słoneczne, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwa-
rzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Urządzenia fotowolta-
iczne do  przekształcania promieniowania słonecznego na  energię 
elektryczną, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Instalacje fotowol-
taiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowolta-
iczne], Moduły fotowoltaiczne, Komórki fotowoltaiczne, Kalibrowane 
referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, Falowniki fotowoltaiczne, Urzą-
dzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Baterie 
słoneczne, Kolektory słoneczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej, Ładowarki do baterii słonecznych, Matryce do paneli słonecz-
nych, Moduły słoneczne, Ogniwa słoneczne do wytwarzania ener-

gii elektrycznej, Ogniwa słoneczne z  krzemu krystalicznego, 
Ogniwa słoneczne, Panele słoneczne, Panele słoneczne do wytwa-
rzania energii elektrycznej, Przenośne panele słoneczne do wytwa-
rzania energii elektrycznej, Czujniki drgań przeznaczone do insta-
lacji w  obudowach wiatraków, Rękawy do  wskazywania kierunku 
wiatru, Urządzenia do mierzenia naporu wiatru, Urządzenia do po-
miaru wiatru, 11 Kolektory słoneczne do celów grzewczych, Kolek-
tory energii słonecznej do ogrzewania, Instalacje grzewcze zasilane 
energią słoneczną, Instalacje grzewcze na  energię słoneczną, Ko-
lektory słoneczne z rurowym systemem odprowadzania ciepła [wy-
mienniki ciepła], Panele słoneczne do  stosowania w  ogrzewaniu, 
Podgrzewacze wody na energię słoneczną, Termiczne kolektory sło-
neczne [ogrzewanie], Urządzenia do magazynowania energii ciepl-
nej [energii słonecznej] do ogrzewania, Urządzenia grzewcze zasila-
ne energią słoneczną, Urządzenia magazynujące energię słoneczną 
do  celów grzewczych, Urządzenia oświetleniowe z  ogniwami sło-
necznymi, Urządzenia wentylacyjne zasilane energią słoneczną, 12 
Pojazdy napędzane energią wiatru, Pojazdy elektryczne, Pojazdy lą-
dowe z napędem elektrycznym, Pojazdy napędzane elektrycznie, 35 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej energii elektrycznej, Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw gazowych w systemie siecio-
wym, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej paliw stałych, ciekłych 
i gazowych, rud, metali, chemikaliów przemysłowych, Pomoc w za-
rządzaniu w zakresie promocji działalności gospodarczej, Promowa-
nie działalności gospodarczej, Promowanie [reklama] działalności 
gospodarczej, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowa-
nia wydarzeń sportowych, Promowanie wydarzeń specjalnych, Re-
klama promocyjna projektów badawczych w dziedzinie energetyki, 
Usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań zwiększa-
jących świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw śro-
dowiskowych, Usługi reklamowe w  celu zwiększania świadomości 
społecznej w zakresie spraw środowiskowych, Doradztwo i konsulta-
cje w  zakresie działalności gospodarczej, Opracowywanie strategii 
przedsiębiorstw, Organizacja działalności gospodarczej, Organizacja 
zarządzania działalnością gospodarczą, Zarządzanie procesami bizne-
sowymi i doradztwo w tym zakresie, Doradztwo biznesowe dotyczące 
finansowania rozwoju, Usługi analizy i  informacji biznesowej oraz 
badania rynkowe, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej 
w sektorze energetycznym, Doradztwo w zakresie organizacji dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie planowania działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, Doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, Pomoc i doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesowego przedsiębiorstwami w  sektorze energetycznym, 
Usługi doradcze w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
wykorzystania wynalazków, Zarządzanie działalnością gospodar-
czą (Usługi doradcze w branży odnawialnych źródeł energii), Bada-
nia i analizy rynkowe, Badania rynku i analizy biznesowe, Doradz-
two w  zakresie analizy biznesowej, 36 Finansowanie budów 
inżynierii lądowej, Finansowanie inwestycji budowlanych, Finanso-
wanie inwestycji, Finansowanie projektów rozwojowych, Usługi 
doradztwa związane z  finansowaniem robót budowlanych oraz 
projektów z zakresu infrastruktury, 37 Usługi budowy, instalowania, 
serwisowania, naprawy i konserwacji w zakresie instalacji elektrycz-
nych, Usługi ślusarskie [naprawa], Usługi hydrauliczne, Usługi szklar-
skie, Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, Naprawa 
i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, Usługi dekarskie, 
Instalowanie, konserwowanie i naprawianie sprzętu komputerowe-
go i urządzeń telekomunikacyjnych, Konserwacja, serwis i naprawa 
urządzeń gospodarstwa domowego i  kuchennych, Serwisowanie 
urządzeń AGD i RTV, Instalacja systemów paneli słonecznych zasila-
nych energią słoneczną w  budynkach niemieszkalnych, Instalacja 
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w bu-
dynkach mieszkalnych, Instalowanie systemów zasilanych energią 
słoneczną, Konserwacja i naprawa instalacji grzewczych zasilanych 
energią słoneczną, Montaż i  konserwacja instalacji fotowoltaicz-
nych, Instalowanie generatorów prądu, Budowa elektrowni wiatro-
wych, Budowa elektrowni wodnych, Budowa elektrowni, Usługi bu-
dowlane i  konstrukcyjne, Usługi budowlane w  zakresie budowania 
na potrzeby przemysłu, Ładowanie akumulatorów do pojazdów, Na-
prawa i konserwacja elektrowni wiatrowych, Usługi doradcze w za-
kresie instalacji elektrowni, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicz-
nych, Konserwacja, naprawa i  odnowa urządzeń i  instalacji 
fotowoltaicznych, Instalacja systemów ogrzewania słonecznego, 
Budowa użytkowych instalacji słonecznych, Konserwacja i naprawa 
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instalacji ogrzewania słonecznego, Konserwacja i naprawa instala-
cji energii słonecznej, Montaż i konserwacja instalacji ogrzewania 
słonecznego, Naprawa generatorów elektrycznych oraz silników 
wiatrowych, Instalacja systemów energii wiatrowej, Budowa infra-
struktury wodno-lądowej, Budowa fundamentów dla konstrukcji 
inżynierii wodno-lądowej, Budowa obiektów inżynierii wodno-lą-
dowej, Budownictwo wodno-lądowe, Budownictwo morskie, Usłu-
gi w zakresie stabilizacji dna morskiego poprzez wstrzykiwanie ce-
mentu, Usługi w  zakresie stabilizacji dna morskiego poprzez 
wstrzykiwanie zaczynu cementowego, Usługi w zakresie stabilizacji 
dna morskiego poprzez wkładanie prętów wzmacniających, Usługi 
w zakresie stabilizacji dna morskiego poprzez zagęszczanie wibra-
cyjne, 39 Dystrybucja energii elektrycznej, Przechowywanie ener-
gii i paliw, Usługi dystrybucji paliw, Usługi informacyjne i doradcze 
w związku z dystrybucją energii i paliw, Dostawa i dystrybucja ener-
gii elektrycznej, Dystrybucja energii odnawialnej, 40 Wytwarzanie 
energii, Przetwarzanie paliw, Wytwarzanie energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych, Wytwarzanie energii elektrycznej, Wytwa-
rzanie energii elektrycznej z  energii wiatru, Usługi recyklingowe, 
Usługi z  zakresu zarządzania odpadami [recykling], Recykling, Pro-
dukcja energii przez elektrownie, Wytwarzanie elektryczności 
z  energii słonecznej, 41 Usługi rozrywkowe, Organizowanie zawo-
dów sportowych, Wynajmowanie stadionów, Wynajmowanie obiek-
tów sportowych, Organizowanie targów związanych z  kulturą, roz-
rywką i  edukacją, Edukacja, rozrywka i  sport, Usługi edukacyjne 
i  instruktażowe, Organizowanie konferencji, wystaw i  konkursów, 
Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych 
i artystycznych, Organizacja widowisk, Organizacja webinariów, Orga-
nizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub eduka-
cyjnych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych 
i sportowych, Organizowanie kongresów i konferencji w celach kultu-
ralnych i  edukacyjnych, Organizowanie społecznych imprez sporto-
wych i kulturalnych, Organizowanie widowisk historycznych w plene-
rze, Organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, 
Usługi ośrodka dla osób zwiedzających elektrownię [do celów edu-
kacyjnych], Usługi sportowe i  kulturalne, Zajęcia zorganizowane, 
dla dzieci [rozrywka / edukacja], 42 Sporządzanie projektów i opra-
cowywanie systemów fotowoltaicznych, Usługi projektowania 
technicznego związane z elektrowniami, Projektowanie i planowa-
nie techniczne elektrowni, Projektowanie i  opracowywanie opro-
gramowania do  sterowania, regulacji i  monitorowania systemów 
energii słonecznej, Usługi w zakresie projektowania .

(111) 359312 (220) 2022 03 25 (210) 541201
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 25
(732) BAGIŃSKI ADRIAN ADRIANO, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pizzeria Roma
(540) 

(591) zielony, czerwony, biały, czarny, szary, złoty
(531) 01 .17 .03, 03 .01 .08, 05 .03 .17, 05 .03 .13, 26 .04 .03, 26 .04 .07, 
26 .04 .15, 26 .04 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Pizza .

(111) 359313 (220) 2022 07 04 (210) 544732
(151) 2022 11 23 (441) 2022 08 08
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORYGINALNA RECEPTURA NIEZMIENNA OD LAT
(540) 

(591) biały, czarny, zielony, czerwony, niebieski
(531) 05 .09 .17, 25 .01 .15, 26 .01 .03, 26 .01 .15, 26 .01 .18, 26 .11 .12, 
29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 30 Sosy, Sosy pomidorowe, Sosy pomidorowe łagodne 
i pikantne, Ketchupy, Ketchupy łagodne i pikantne, Sosy i ketchupy 
smakowe, Sosy na bazie pomidorów, Sosy [przyprawy] .

(111) 359314 (220) 2022 07 14 (210) 545092
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) PIECHOTA ALEKSANDRA, Wschowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MIAUTORING
(510), (511) 41 Usługi doradztwa edukacyjnego, Usługi doradcze 
w zakresie edukacji, Usługi edukacyjne dotyczące zawodu weteryna-
rza, Badania edukacyjne, Tresura zwierząt, Tresura zwierząt na rzecz 
osób trzecich, Wystawy zwierząt i  tresura zwierząt, Konferencje 
(Organizowanie i prowadzenie-), Kongresy (Organizowanie i prowa-
dzenie-), Organizowanie i  prowadzenie kongresów, Organizowanie 
i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i  prowadze-
nie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie i  prowadzenie kon-
ferencji, Organizowanie i  prowadzenie wykładów, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie 
i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, Organizowanie i pro-
wadzenie zajęć, Organizowanie i  prowadzenie kursów w  szkołach 
dziennych dla dorosłych, Organizowanie i prowadzenie forów edu-
kacyjnych z  udziałem osób, Organizowanie i  prowadzenie targów 
edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edu-
kacyjnych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkolenio-
wych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, 
Przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie kongresów, Przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Usługi doradcze i  informacyjne związane z  przygotowywaniem, 
organizowaniem i prowadzeniem kongresów, Usługi doradcze i  in-
formacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i pro-
wadzeniem sympozjów, Usługi doradcze i  informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów 
[szkolenia], Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowy-
waniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, Publikowanie 
książek, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie książek edu-
kacyjnych, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, 
Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie on-line elektro-
nicznych książek i czasopism, Pisanie i publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, Publikowanie, sprawozdawczość i  pisanie 
tekstów, Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Pu-
blikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie 
materiałów drukowanych i  publikacji drukowanych, Publikowanie 
materiałów drukowanych dotyczących zwierząt domowych, Publiko-
wanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie 
materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych, 
innych niż teksty reklamowe, Publikowanie materiałów drukowa-
nych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Publiko-
wanie materiałów multimedialnych online, Publikowanie materiałów 
na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, Publikowanie 
tekstów, Usługi konsultacyjne związane z  publikowaniem tekstów 
pisanych, Przekazywanie wiedzy biznesowej i  know-how [szkole-
nie], Dostarczanie informacji dotyczących edukacji, Dostarczanie 
informacji edukacyjnych, Elektroniczne usługi biblioteczne mające 
na celu dostarczanie informacji elektronicznych (w tym informacji ar-
chiwalnych) w formie tekstów, informacji audio i/lub wideo, Naucza-
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nie o opiece nad zwierzętami domowymi w zakresie zarządzania wy-
stawami zwierząt domowych, Nauczanie o opiece nad zwierzętami 
domowymi w  zakresie zarządzania pokazami zwierząt domowych, 
Nauczanie pielęgnacji zwierząt domowych, Organizacja i  przepro-
wadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie se-
minariów szkoleniowych, Organizowanie kursów instruktażowych, 
Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie kursów szko-
leniowych w  instytutach dydaktycznych, Organizowanie warszta-
tów zawodowych i  kursów szkoleniowych, Organizowanie kursów 
wykorzystujących metody nauczania na  odległość, Organizowanie 
kursów wykorzystujących metody samokształcenia, Szkoły posłu-
szeństwa do tresury zwierząt, Wystawy zwierząt, Wystawy zwierząt 
(Prowadzenie-), Doradztwo w  zakresie szkolenia i  doskonalenia za-
wodowego, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, Doradz-
two zawodowe, Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub 
szkoleniowe), Doradztwo zawodowe [edukacja], Doradztwo zawo-
dowe i  coaching, Informacje dotyczące kariery zawodowej i  usługi 
doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i  szkoleniowe), 
Prowadzenie kursów zawodowych na  technika weterynarii, Publi-
kowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych 
niż do celów reklamowych, Publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], 44 Dostarczanie 
informacji weterynaryjnych, Usługi weterynaryjne i  rolnicze, Usługi 
w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi, Usługi w zakresie ob-
sługi wypadków z udziałem dzikich zwierząt, Usługi szpitali dla zwie-
rząt domowych, Usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnego 
przemysłu farmaceutycznego, Usługi informacyjne dotyczące wete-
rynaryjnych produktów farmaceutycznych, Usługi doradcze związa-
ne z opieką nad zwierzętami, Usługi doradcze związane z opieką nad 
zwierzętami domowymi, Udzielanie informacji na  temat hodowli 
zwierząt, Udzielanie informacji dotyczących usług weterynaryjnych, 
Specjalistyczne doradztwo w  zakresie usług weterynaryjnych, Ma-
saż dla psów, Dostarczanie informacji z dziedziny opieki zdrowotnej 
za  pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Doradztwo do-
tyczące żywienia zwierząt, Zwierzęta domowe (Zabiegi pielęgna-
cyjne-), Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, Zabiegi pielę-
gnacyjne zwierząt, Zwierzęta (Zabiegi pielęgnacyjne-), Opieka nad 
zwierzętami, Usługi weterynaryjne, Weterynaryjne usługi doradcze, 
Usługi informacji weterynaryjnej świadczone za  pośrednictwem 
Internetu, Terapia z  udziałem zwierząt [zooterapia], Doradztwo 
związane z hodowlą zwierząt, Higiena i pielęgnacja urody zwierząt, 
Ochrona zdrowia, Usługi kosmetyczne dla psów, Usługi kosmetyczne 
dla kotów, Usługi kosmetyczne dla zwierząt, Usługi salonów pięk-
ności dla zwierząt domowych, Usługi ustalania racji żywieniowych 
dla zwierząt, Usługi konsultacyjne z zakresu pomocy behawioralnej 
na rzecz zwierząt, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, 
Pielęgnacja urody zwierząt .

(111) 359315 (220) 2022 07 23 (210) 545439
(151) 2022 12 08 (441) 2022 08 22
(732) TOMCZAK INTERNATIONAL INVESTMENTS  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Witaszyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYLECZMY LUDZKA STRONA MEDYCYNY
(540) 

(591) niebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 02 .09 .01, 19 .13 .22, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .13
(510), (511) 3 Pasta do zębów, Preparaty do pielęgnacji zębów, Prepa-
raty do czyszczenia zębów, Żele do wybielania zębów, Środki do mycia 
zębów, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Preparaty kosme-
tyczne do  pielęgnacji jamy ustnej i  zębów, Preparaty wybielające 
do zębów, Nielecznicze środki do mycia zębów, Niemedyczne płyny 
do płukania jamy ustnej, Środki do higieny jamy ustnej, Nielecznicze 
spraye do jamy ustnej, Preparaty do higieny jamy ustnej [nielecznicze], 
Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, 5 Farma-
ceutyki i naturalne środki lecznicze, Preparaty farmaceutyczne, Mate-
riały dentystyczne do plombowania zębów, Kompozyty dentystyczne, 

Surowce dentystyczne, Nić dentystyczna lecznicza, Materiały do pro-
tez dentystycznych, Materiały dentystyczne do  odcisków, Materiały 
dentystyczne do wypełniania zębów, Preparaty i artykuły dentystycz-
ne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Lecznicze pasty do zę-
bów, Materiały do profilaktyki jamy ustnej, Preparaty do higieny jamy 
ustnej [lecznicze], Płyny do  płukania jamy ustnej do  celów medycz-
nych [płyny do płukania gardła], Suplementy diety, Dentystyczne ma-
teriały ścierne, Dentystyczne materiały ceramiczne, Dentystyczne ma-
teriały wiążące, Kleje do  celów dentystycznych, Środki czyszczące 
[preparaty] do  sterylizacji narzędzi dentystycznych, Lakiery denty-
styczne do użytku przez dentystów, Dentystyczne materiały do two-
rzenia modeli zębów, 9 E-booki, Publikacje elektroniczne, Publikacje 
elektroniczne, do  pobrania, Dyski optyczne zapisane, Edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, Podręczniki szkoleniowe w formie 
elektronicznej [do pobrania], Książki zapisane na płytach, Książki au-
dio, Książki elektroniczne do  pobrania, Biuletyny elektroniczne 
do pobrania, Nagrania wideo, Podcasty, Podcasty do pobrania, Na-
grane magnetyczne nośniki danych, Nagrania audio, 10 Urządzenia 
do  diagnostyki, badania i  kontroli, Urządzenia i  instrumenty me-
dyczne, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i  rehabilitacji, Urzą-
dzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, Urządzenia 
do masażu [do celów medycznych], Urządzenia do naprawy zębów, 
Ochraniacze zębów do celów dentystycznych, Protezy dentystycz-
ne, Dentystyczne urządzenia rentgenowskie, Aparatura denty-
styczna, elektryczna, Urządzenia dentystyczne równoległościowe, 
Urządzenia dentystyczne do  frezowania, Urządzenia i  przyrządy 
dentystyczne, Urządzenia do  odlewów dentystycznych, Przyrządy 
protetyczne do celów dentystycznych, Części protez dentystycznych, 
Urządzenia do użytku przez techników dentystycznych, Meble wyko-
nane specjalnie do  użytku dentystycznego, Odzież, nakrycia głowy 
i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, 16 Materiały druko-
wane, Materiały edukacyjne i  instruktażowe, Poradniki [podręczniki], 
Arkusze informacyjne, Książki informacyjne, Kalendarze, Kalendarze 
z  kartkami do  wyrywania, Notatniki, Notatniki [notesy], Zakładki 
do  książek, Zeszyty, Plany dnia [terminarze], Pióra i  długopisy, Ksią-
żeczki do kolorowania, Książeczki do kolorowania dla dorosłych, 21 
Szczoteczki do  zębów, Artykuły do  czyszczenia zębów, Pojemniki 
na szczoteczki do zębów, Wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, 
Irygatory do  jamy ustnej, inne niż stosowane w  dentystyce, Szczo-
teczki do  zębów elektryczne, Nici dentystyczne, Wykałaczko-nitki 
dentystyczne, Wykałaczki dentystyczne do  użytku osobistego, 35 
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem blo-
ga, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomo-
ści społecznej w  zakresie kwestii zdrowotnych, Reklama za  pomocą 
marketingu bezpośredniego, Publikowanie materiałów reklamowych 
online, Udostępnianie przestrzeni reklamowej za  pomocą środków 
elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, Udostępnianie 
przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, Marketing inter-
netowy, Marketing bezpośredni, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicz-
nej i poprzez Internet następujących towarów: pasta do zębów, prepa-
raty do  pielęgnacji zębów, preparaty do  czyszczenia zębów, żele 
do wybielania zębów, środki do mycia zębów, preparaty do czyszcze-
nia protez zębowych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i  zębów, preparaty wybielające do  zębów, nielecznicze środki 
do mycia zębów, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej, środki 
do higieny jamy ustnej, nielecznicze spraye do jamy ustnej, preparaty 
do  higieny jamy ustnej [nielecznicze], środki do  czyszczenia zębów 
i płyny do płukania jamy ustnej, farmaceutyki i naturalne środki leczni-
cze, preparaty farmaceutyczne, materiały dentystyczne do  plombo-
wania zębów, kompozyty dentystyczne, surowce dentystyczne, nić 
dentystyczna lecznicza, materiały do protez dentystycznych, materia-
ły dentystyczne do odcisków, materiały dentystyczne do wypełniania 
zębów, preparaty i  artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, lecznicze pasty do zębów, materiały do profi-
laktyki jamy ustnej, preparaty do higieny jamy ustnej [lecznicze], pły-
ny do płukania jamy ustnej do celów medycznych [płyny do płukania 
gardła], suplementy diety, dentystyczne materiały ścierne, denty-
styczne materiały ceramiczne, dentystyczne materiały wiążące, kleje 
do celów dentystycznych, środki czyszczące [preparaty] do steryliza-
cji narzędzi dentystycznych, lakiery dentystyczne do  użytku przez 
dentystów, dentystyczne materiały do  tworzenia modeli zębów, 
Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet następują-
cych towarów: e-booki, publikacje elektroniczne, publikacje elektro-
niczne, do pobrania, dyski optyczne zapisane, edukacyjne materiały 
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do pobrania, podręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej [do po-
brania], książki zapisane na płytach, książki audio, książki elektronicz-
ne do pobrania, biuletyny elektroniczne do pobrania, nagrania wideo, 
podcasty, podcasty do  pobrania, nagrane magnetyczne nośniki da-
nych, nagrania audio, urządzenia do  diagnostyki, badania i  kontroli, 
urządzenia i instrumenty medyczne, urządzenia i przyrządy do fizjote-
rapii i rehabilitacji, urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów me-
dycznych, urządzenia do masażu [do celów medycznych], urządzenia 
do  naprawy zębów, ochraniacze zębów do  celów dentystycznych, 
protezy dentystyczne, dentystyczne urządzenia rentgenowskie, apa-
ratura dentystyczna, elektryczna, urządzenia dentystyczne równole-
głościowe, urządzenia dentystyczne do  frezowania, urządzenia 
i  przyrządy dentystyczne, urządzenia do  odlewów dentystycznych, 
przyrządy protetyczne do celów dentystycznych, części protez denty-
stycznych, urządzenia do  użytku przez techników dentystycznych, 
meble wykonane specjalnie do użytku dentystycznego, odzież, nakry-
cia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, materiały 
drukowane, materiały edukacyjne i  instruktażowe, poradniki [pod-
ręczniki], arkusze informacyjne, książki informacyjne, kalendarze, ka-
lendarze z  kartkami do  wyrywania, notatniki, notatniki [notesy], za-
kładki do książek, zeszyty, plany dnia [terminarze], pióra i długopisy, 
książeczki do kolorowania, książeczki do kolorowania dla dorosłych, 
szczoteczki do  zębów, artykuły do  czyszczenia zębów, pojemniki 
na szczoteczki do zębów, wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, 
irygatory do jamy ustnej, inne niż stosowane w dentystyce, szczotecz-
ki do zębów elektryczne, nici dentystyczne, wykałaczko-nitki denty-
styczne, wykałaczki dentystyczne do  użytku osobistego, 41 Usługi 
edukacji medycznej, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Naucza-
nie i  szkolenia, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line 
(nie  do  pobrania), Przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż tek-
sty reklamowe, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych online, Usługi nauki na odległość świadczone online, 
Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy da-
nych lub za  pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji związa-
nych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej 
online, Udzielanie informacji związanych z  treningiem fizycznym 
za pośrednictwem strony internetowej online, Udzielanie informacji 
związanych z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony in-
ternetowej online, Organizacja webinariów, Organizowanie konfe-
rencji, Organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, 44 Usłu-
gi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie higieny 
i pielęgnacji urody ludzi, Usługi klinik medycznych, Usługi medyczne, 
Usługi lekarskie, Usługi opieki medycznej, Usługi w zakresie analiz me-
dycznych, Usługi kliniki dentystycznej, Usługi dentystyczne, Doradz-
two dietetyczne, Doradztwo genetyczne, Opieka medyczna i  zdro-
wotna, Usługi analiz laboratoryjnych związanych z  leczeniem ludzi, 
Terapia mowy i słuchu, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi fi-
zjoterapii, Usługi położnicze, Usługi terapii głosu i terapii logopedycz-
nej, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Usługi w zakresie audio-
logii, Usługi okulistyczne, Usługi pielęgniarstwa pediatrycznego, 
Usługi psychologów, Badania psychologiczne, Leczenie psychologicz-
ne, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi psychiatryczne, Chirurgia, 
Usługi chirurgii jamy ustnej, Leczenie alergii, Doradztwo dotyczące 
alergii, Usługi w  zakresie leczenia chirurgicznego, Usługi medyczne 
w dziedzinie onkologii, Doradztwo medyczne w zakresie dermatolo-
gii, Usługi medyczne w zakresie cukrzycy, Usługi ginekologiczne, Usłu-
gi optometryczne, Usługi w  zakresie medycyny sportowej, Usługi 
w  zakresie medycyny regeneracyjnej, Usługi w  zakresie medycyny 
i  zdrowia związane z  DNA, genetyką i  testami genetycznymi, Usługi 
rentgenowskie, Usługi refleksologiczne, Usługi ortodontyczne, Usłu-
gi uroginekologiczne, Usługi położnicze [akuszeria], Usługi doradcze 
w zakresie dietetyki, Usługi w zakresie kuracji odchudzających, Usłu-
gi w zakresie terapii zajęciowej, Usługi medyczne w dziedzinie nefro-
logii, Usługi ultrasonograficzne dla celów medycznych, Usługi dorad-
cze w  zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], Usługi analiz 
medycznych związane z diagnozowaniem raka, Usługi dermatologicz-
ne w  zakresie leczenia chorób skóry, Usługi farmaceutyczne, Usługi 
doradcze świadczone przez apteki .
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(510), (511) 3 Pasta do zębów, Preparaty do pielęgnacji zębów, Prepa-
raty do czyszczenia zębów, Żele do wybielania zębów, Środki do my-
cia zębów, Preparaty do  czyszczenia protez zębowych, Preparaty 
kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Preparaty wybiela-
jące do  zębów, Nielecznicze środki do  mycia zębów, Niemedyczne 
płyny do płukania jamy ustnej, Środki do higieny jamy ustnej, Nie-
lecznicze spraye do  jamy ustnej, Preparaty do  higieny jamy ustnej 
[nielecznicze], Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Preparaty farma-
ceutyczne, Materiały dentystyczne do plombowania zębów, Kompo-
zyty dentystyczne, Surowce dentystyczne, Nić dentystyczna leczni-
cza, Materiały do  protez dentystycznych, Materiały dentystyczne 
do odcisków, Materiały dentystyczne do wypełniania zębów, Prepa-
raty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zę-
bów, Lecznicze pasty do zębów, Materiały do profilaktyki jamy ust-
nej, Preparaty do higieny jamy ustnej [lecznicze], Płyny do płukania 
jamy ustnej do celów medycznych [płyny do płukania gardła], Suple-
menty diety, Dentystyczne materiały ścierne, Dentystyczne materia-
ły ceramiczne, Dentystyczne materiały wiążące, Kleje do celów den-
tystycznych, Środki czyszczące [preparaty] do  sterylizacji narzędzi 
dentystycznych, Lakiery dentystyczne do  użytku przez dentystów, 
Dentystyczne materiały do tworzenia modeli zębów, 9 E-booki, Pu-
blikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Dyski 
optyczne zapisane, Edukacyjne materiały na  zajęcia, do  pobrania, 
Podręczniki szkoleniowe w  formie elektronicznej [do  pobrania], 
Książki zapisane na  płytach, Książki audio, Książki elektroniczne 
do pobrania, Biuletyny elektroniczne do pobrania, Nagrania wideo, 
Podcasty, Podcasty do pobrania, Nagrane magnetyczne nośniki da-
nych, Nagrania audio, 10 Urządzenia do diagnostyki, badania i kon-
troli, Urządzenia i  instrumenty medyczne, Urządzenia i  przyrządy 
do  fizjoterapii i  rehabilitacji, Urządzenia do  rehabilitacji fizycznej 
do  celów medycznych, Urządzenia do  masażu [do  celów medycz-
nych], Urządzenia do naprawy zębów, Ochraniacze zębów do celów 
dentystycznych, Protezy dentystyczne, Dentystyczne urządzenia 
rentgenowskie, Aparatura dentystyczna, elektryczna, Urządzenia 
dentystyczne równoległościowe, Urządzenia dentystyczne do  fre-
zowania, Urządzenia i przyrządy dentystyczne, Urządzenia do odle-
wów dentystycznych, Przyrządy protetyczne do  celów dentystycz-
nych, Części protez dentystycznych, Urządzenia do  użytku przez 
techników dentystycznych, Meble wykonane specjalnie do  użytku 
dentystycznego, Odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu me-
dycznego i pacjentów, 16 Materiały drukowane, Materiały edukacyj-
ne i  instruktażowe, Poradniki [podręczniki], Arkusze informacyjne, 
Książki informacyjne, Kalendarze, Kalendarze z kartkami do wyrywa-
nia, Notatniki, Notatniki [notesy], Zakładki do książek, Zeszyty, Plany 
dnia [terminarze], Pióra i długopisy, Książeczki do kolorowania, Ksią-
żeczki do kolorowania dla dorosłych, 21 Szczoteczki do zębów, Arty-
kuły do  czyszczenia zębów, Pojemniki na  szczoteczki do  zębów, 
Wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, Irygatory do jamy ustnej, 
inne niż stosowane w dentystyce, Szczoteczki do zębów elektryczne, 
Nici dentystyczne, Wykałaczko-nitki dentystyczne, Wykałaczki den-
tystyczne do użytku osobistego, 35 Usługi reklamowe i marketingo-
we świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe i marke-
tingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi 
reklamowe w  celu zwiększania świadomości społecznej w  zakresie 
kwestii zdrowotnych, Reklama za  pomocą marketingu bezpośred-
niego, Publikowanie materiałów reklamowych online, Udostępnianie 
przestrzeni reklamowej za  pomocą środków elektronicznych oraz 
globalnych sieci informacyjnych, Udostępnianie przestrzeni rekla-
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mowej w mediach elektronicznych, Marketing internetowy, Marke-
ting bezpośredni, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i  poprzez 
Internet następujących towarów: pasta do zębów, preparaty do pie-
lęgnacji zębów, preparaty do czyszczenia zębów, żele do wybielania 
zębów, środki do mycia zębów, preparaty do czyszczenia protez zę-
bowych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, 
preparaty wybielające do  zębów, nielecznicze środki do  mycia zę-
bów, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej, środki do higieny 
jamy ustnej, nielecznicze spraye do jamy ustnej, preparaty do higie-
ny jamy ustnej [nielecznicze], środki do  czyszczenia zębów i  płyny 
do  płukania jamy ustnej, farmaceutyki i  naturalne środki lecznicze, 
preparaty farmaceutyczne, materiały dentystyczne do plombowania 
zębów, kompozyty dentystyczne, surowce dentystyczne, nić denty-
styczna lecznicza, materiały do  protez dentystycznych, materiały 
dentystyczne do odcisków, materiały dentystyczne do wypełniania 
zębów, preparaty i  artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, lecznicze pasty do zębów, materiały do profi-
laktyki jamy ustnej, preparaty do higieny jamy ustnej [lecznicze], pły-
ny do płukania jamy ustnej do celów medycznych [płyny do płukania 
gardła], suplementy diety, dentystyczne materiały ścierne, denty-
styczne materiały ceramiczne, dentystyczne materiały wiążące, kleje 
do celów dentystycznych, środki czyszczące [preparaty] do steryliza-
cji narzędzi dentystycznych, lakiery dentystyczne do  użytku przez 
dentystów, dentystyczne materiały do  tworzenia modeli zębów, 
Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet następują-
cych towarów: e-booki, publikacje elektroniczne, publikacje elektro-
niczne, do pobrania, dyski optyczne zapisane, edukacyjne materiały 
do  pobrania, podręczniki szkoleniowe w  formie elektronicznej 
[do pobrania], książki zapisane na płytach, książki audio, książki elek-
troniczne do pobrania, biuletyny elektroniczne do pobrania, nagra-
nia wideo, podcasty, podcasty do pobrania, nagrane magnetyczne 
nośniki danych, nagrania audio, urządzenia do diagnostyki, badania 
i kontroli, urządzenia i instrumenty medyczne, urządzenia i przyrzą-
dy do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia do rehabilitacji fizycznej 
do  celów medycznych, urządzenia do  masażu [do  celów medycz-
nych], urządzenia do naprawy zębów, ochraniacze zębów do celów 
dentystycznych, protezy dentystyczne, dentystyczne urządzenia 
rentgenowskie, aparatura dentystyczna, elektryczna, urządzenia 
dentystyczne równoległościowe, urządzenia dentystyczne do  fre-
zowania, urządzenia i przyrządy dentystyczne, urządzenia do odle-
wów dentystycznych, przyrządy protetyczne do  celów dentystycz-
nych, części protez dentystycznych, urządzenia do  użytku przez 
techników dentystycznych, meble wykonane specjalnie do  użytku 
dentystycznego, odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu me-
dycznego i pacjentów, materiały drukowane, materiały edukacyjne 
i instruktażowe, poradniki [podręczniki], arkusze informacyjne, książ-
ki informacyjne, kalendarze, kalendarze z  kartkami do  wyrywania, 
notatniki, notatniki [notesy], zakładki do książek, zeszyty, plany dnia 
[terminarze], pióra i długopisy, książeczki do kolorowania, książeczki 
do  kolorowania dla dorosłych, szczoteczki do  zębów, artykuły 
do czyszczenia zębów, pojemniki na szczoteczki do zębów, wodne 
aparaty do czyszczenia jamy ustnej, irygatory do  jamy ustnej, inne 
niż stosowane w dentystyce, szczoteczki do zębów elektryczne, nici 
dentystyczne, wykałaczko-nitki dentystyczne, wykałaczki denty-
styczne do użytku osobistego, 41 Usługi edukacji medycznej, Usługi 
edukacyjne dotyczące zdrowia, Nauczanie i  szkolenia, Udostępnia-
nie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Przygotowy-
wanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Zapewnianie 
szkoleń online, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Usługi 
nauki na odległość świadczone online, Udzielanie informacji eduka-
cyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem 
Internetu, Udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizyczny-
mi za  pośrednictwem strony internetowej online, Udzielanie infor-
macji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony 
internetowej online, Udzielanie informacji związanych z  wychowa-
niem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, Orga-
nizacja webinariów, Organizowanie konferencji, Organizowanie 
i  prowadzenie targów edukacyjnych, 44 Usługi w  zakresie opieki 
zdrowotnej dla ludzi, Usługi w  zakresie higieny i  pielęgnacji urody 
ludzi, Usługi klinik medycznych, Usługi medyczne, Usługi lekarskie, 
Usługi opieki medycznej, Usługi w zakresie analiz medycznych, Usłu-
gi kliniki dentystycznej, Usługi dentystyczne, Doradztwo dietetycz-
ne, Doradztwo genetyczne, Opieka medyczna i  zdrowotna, Usługi 
analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, Terapia mowy 

i słuchu, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi fizjoterapii, Usłu-
gi położnicze, Usługi terapii głosu i  terapii logopedycznej, Usługi 
w zakresie zdrowia psychicznego, Usługi w zakresie audiologii, Usłu-
gi okulistyczne, Usługi pielęgniarstwa pediatrycznego, Usługi psy-
chologów, Badania psychologiczne, Leczenie psychologiczne, Usługi 
psychoterapeutyczne, Usługi psychiatryczne, Chirurgia, Usługi chi-
rurgii jamy ustnej, Leczenie alergii, Doradztwo dotyczące alergii, 
Usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, Usługi medyczne w dzie-
dzinie onkologii, Doradztwo medyczne w  zakresie dermatologii, 
Usługi medyczne w zakresie cukrzycy, Usługi ginekologiczne, Usługi 
optometryczne, Usługi w  zakresie medycyny sportowej, Usługi 
w zakresie medycyny regeneracyjnej, Usługi w zakresie medycyny 
i zdrowia związane z DNA, genetyką i testami genetycznymi, Usługi 
rentgenowskie, Usługi refleksologiczne, Usługi ortodontyczne, 
Usługi uroginekologiczne, Usługi położnicze [akuszeria], Usługi do-
radcze w zakresie dietetyki, Usługi w zakresie kuracji odchudzają-
cych, Usługi w zakresie terapii zajęciowej, Usługi medyczne w dzie-
dzinie nefrologii, Usługi ultrasonograficzne dla celów medycznych, 
Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], Usługi 
analiz medycznych związane z  diagnozowaniem raka, Usługi der-
matologiczne w  zakresie leczenia chorób skóry, Usługi farmaceu-
tyczne, Usługi doradcze świadczone przez apteki .

(111) 359317 (220) 2022 07 25 (210) 545526
(151) 2022 12 02 (441) 2022 08 16
(732) ARCHE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARCHE Consulting
(540) 

(591) granatowy, różowy, jasnoniebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Rekrutacja personelu, rekrutacja pracowników wspo-
magających prace biurowe, pośrednictwo pracy, pozyskiwanie da-
nych do  komputerowych baz danych, reklama, badania marketin-
gowe, badania opinii publicznej, badania rynku, biura pośrednictwa 
pracy, badania w  dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo 
w  zakresie zatrudnienia, doradztwo w  zakresie zasobów ludzkich, 
doradztwo specjalistyczne w  sprawach działalności gospodarczej, 
doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi .

(111) 359318 (220) 2022 06 21 (210) 544309
(151) 2022 12 02 (441) 2022 08 16
(732) SONAROL SPÓŁKA JAWNA NAJDA, Jedwabne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERFECTHERM
(540) 

(591) biały, szary
(531) 27 .05 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 7 Belarki, Bębny jako części maszyn, Brony, Brzeszczoty 
pił jako części maszyn, Cylindry do  maszyn, Czopy jako części ma-
szyn, Czyszczalnie złożone do ziaren, Dłuta do maszyn, Dmuchawy 
jako maszyny, Dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna, 
Dojarki, Dojarki mechaniczne, Druki jako części maszyn, Maszyny 
do  obróbki drewna, Elewatory rolnicze, Formy jako części maszyn, 
Frezarki, Giętarki, Gładziarki, Maszyny do gwintowania, Hydrauliczne 
silniki, Instalacje do mycia pojazdów, maszynowe kolektory do zbie-
rania kamienia kotłowego, Kołowroty, Kondensatory pary, Koparki, 
Korby jako części maszyn, Kosiarki, Krążki jako części maszyn, Kubki 
udojowe do  dojarek, lemiesze do  pługów, Łuskarki ziarna, Łożyska 
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jako części maszyn, Maselnice, Maszyny rolnicze, Mieszalniki, Młynki 
domowe, Maszyny do pielenia, Maszyny do ubijania, Osłony do ma-
szyn, Maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, Pługi, Me-
chaniczne podajniki paszy dla zwierząt, Młotki jako części maszyn, 
Noże jako części maszyn, Obudowy jako części maszyn, Przesiewa-
cze, Separatory, Separatory para-olej, Sieczkarnie, Siewniki, Suszarki 
jako wirówki, Maszyny do obróbki tytoniu, Wialnie, Wirówki jako ma-
szyny, Wirówki do  mleka, Urządzenia elektromechaniczne do  pro-
dukcji żywności, Regulatory jako części maszyn, Szpule jako części 
maszyn, Tłoki jako części maszyn, Zawory jako części maszyn, Zgra-
biarki, Żniwiarki, Snopowiązałki, Maszyny budowlane, Maszyny 
do mleczarstwa, Maszyny do budowy dróg, Maszyny do mieszania, 
Maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, Maszyny do robót 
ziemnych, Maszyny do strzyżenia sierści u zwierząt, Maszyny kruszą-
ce, Maszyny ssące do  celów przemysłowych, 19 Balustrady, Baraki, 
Belki niemetalowe, Boazerie, Bramy niemetalowe, Budynki niemeta-
lowe przenośne, Chlewy, Dachówka niemetalowa, Drzwi niemetalo-
we, Forniry, Futryny niemetalowe, Gonty, Gzymsy niemetalowe, Ka-
biny telefoniczne niemetalowe, Kamieniarskie wyroby, Karton 
budowlany, Kątowniki niemetalowe, Kesony do  prac konstrukcyj-
nych pod wodą, Klepki drewniane, Kominowe trzony niemetalowe, 
Konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, Kraty nie-
metalowe, Krokwie dachowe, Kształtowniki niemetalowe, Kurniki 
niemetalowe, Listwy niemetalowe stosowane w budownictwie, Łaty 
drewniane, Marmur, Mozaiki dla budownictwa, Materiały budowlane 
niemetalowe, Nadproża niemetalowe, Obróbki budowlane niemeta-
lowe, Obudowy kominków, Odrzwia niemetalowe, Ogrodzenia nie-
metalowe, Okiennice niemetalowe, Okna niemetalowe, Oliwin dla 
budownictwa, Pak, Palisady niemetalowe, Papa, Papier budowlany, 
Parkiety, Piasek dla budownictwa, Piasek srebrny, Piaskowiec budow-
lany, Płytki niemetalowe stosowane w budownictwie, Podkłady kole-
jowe niemetalowe, Podłogi niemetalowe, Podpory niemetalowe, 
Pokrycia dachów stosowane jako niemetalowe, Pokrywy włazów 
niemetalowe, Powłoki stosowane jako materiały budowlane, Profile 
niemetalowe dla budownictwa, Progi niemetalowe, Ramy do okien 
niemetalowe, Przewody niemetalowe do  instalacji wentylacyjnej 
i  klimatyzacyjnej, Rolety do  użytku zewnętrznego niemetalowe, 
Urządzenia do parkowania rowerów niemetalowe, Niemetalowe roz-
pórki podpierające, Rusztowania niemetalowe, Schody niemetalo-
we, Sklejka, Słupy niemetalowe, Stajnie, Stopnie schodów niemetalo-
we, Stropy niemetalowe, Sufity niemetalowe, Szkło konstrukcyjne, 
Szkło płaskie walcowane stosowane jako okienne dla budownictwa, 
Ścianki szczelne niemetalowe, Trampoliny niemetalowe, Trzcina dla 
budownictwa, Wykładziny niemetalowe, Wyroby ze styropianu sto-
sowane w  budownictwie, Wyroby z  polistyrenu stosowane w  bu-
downictwie, Wyroby ze styrenu stosowane w budownictwie, Zbior-
niki murowane, Zbrojenie dla budownictwa niemetalowe, Znaki 
drogowe nieświecące i  niemechaniczne niemetalowe, Żużel stoso-
wany jako materiał budowlany, Żwir, Poidła dla zwierząt domowych, 
35 Badanie rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalno-
ści gospodarczej, Ekspertyzy w  działalności gospodarczej, opinie 
ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, Organizowanie wystaw 
lub targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, 
Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób 
trzecich stosowane jako zakupy i  sprzedaż produktów dla innych 
przedsiębiorstw poprzez Internet z zakresu: budownictwa i dla bu-
downictwa, leśnictwa, nasiennictwa, ogrodnictwa, rolnictwa, szkół-
karstwa, Usługi handlowe w  zakresie półproduktów pochodzenia 
rolniczego, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalają-
ce nabywcy je oglądać i kupować poprzez katalogi, w sklepach i hur-
towniach z: wyrobami budowlanymi, samochodowymi, materiałami 
z tworzyw sztucznych, artykułami ogrodniczymi, nasionami, sadzon-
kami, materiałem szkółkarskim, środkami chemicznymi dla ogrod-
nictwa, narzędzi i  sprzętu dla: leśnictwa, rolnictwa i  ogrodnictwa, 
ze sprzętem i wyrobami: do użytku spożywczego, z przeznaczeniem 
dla rolnictwa, maszyn i urządzeń rolniczych oraz części do tych ma-
szyn i urządzeń, Usługi handlowe w zakresie obrotu płodów rolnych 
i żywych zwierząt, a w szczególności: bębny jako części maszyn, bro-
ny, brzeszczoty pił jako części maszyn, cylindry do  maszyn, czopy 
jako części maszyn, czyszczalnie złożone do ziaren, dłuta do maszyn, 
dmuchawy jako maszyny, dmuchawy do sprężania, zasysania i trans-
portu ziarna, dojarki, dojarki mechaniczne, drążki jako części maszyn, 
maszyny do  obróbki drewna, elewatory rolnicze, formy jako części 
maszyn, frezarki, giętarki, gładziarki, maszyny do  gwintowania, hy-
drauliczne silniki, instalacje do mycia pojazdów, maszynowe kolekto-

ry do zbierania kamienia kotłowego, koła zębate, kołowroty, konden-
satory pary, kopaczki, koparki, korby jako części maszyn, kosiarki, 
krążki jako części maszyn, kubki udojowe do  dojarek, kultywatory, 
lemiesze do pługów, łuskarki ziarna, łożyska jako części maszyn, ma-
selnice, maszyny rolnicze, mieszalniki, maszynki do  mięsa, młynki 
domowe, maszyny do pielenia, maszyny do ubijania, narzędzia, na-
rzędzia rolnicze, osłony do  maszyn, maszyny do  uprawiania ziemi 
do użytku rolniczego, pługi, mechaniczne podajniki paszy dla zwie-
rząt, podgrzewacze wody, podnośniki, poidła dla zwierząt, młotki 
jako części maszyn, noże jako części maszyn, obudowy jako części 
maszyn, przesiewacze, separatory, separatory para-olej, sieczkarnie, 
siewniki, sita, snopowiązałki, suszarki jako wirówki, szatkownice, ma-
szyny do  obróbki tytoniu, wialnie, wirówki jako maszyny, wirówki 
do mleka, wymienniki ciepła, zgrabiarki, urządzenia elektromecha-
niczne do produkcji żywności, regulatory jako części maszyn, szpule 
jako części maszyn, tłoki jako części maszyn, zawory jako części ma-
szyn, zgrabiarki, żniwiarki, snopowiązałki, altany stosowane jako kon-
strukcje, balustrady, baraki, baseny kąpielowe stosowane jako kon-
strukcje, belki niemetalowe, boazerie, bramy niemetalowe, budki 
targowe, budynki niemetalowe przenośne, chlewy, dachówka nie-
metalowa, drzwi niemetalowe, forniry, futryny niemetalowe, gonty, 
gzymsy niemetalowe, kabiny kąpielowe niemetalowe, kabiny telefo-
niczne niemetalowe, kamieniarskie wyroby, karton budowlany, ką-
towniki niemetalowe, kesony do  prac konstrukcyjnych pod wodą, 
klepki bednarskie, klepki drewniane, kominowe trzony niemetalowe, 
konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, kostki nie-
metalowe, kraty niemetalowe, krokwie dachowe, kształtowniki nie-
metalowe, kurniki niemetalowe, listwy niemetalowe stosowane 
w  budownictwie, lufciki, łaty drewniane, marmur, mozaiki dla bu-
downictwa, materiały budowlane niemetalowe, nadproża niemeta-
lowe, obróbki budowlane niemetalowe, obudowy kominków, od-
rzwia niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe, ogrody zimowe jako 
konstrukcje budowlane, okiennice niemetalowe, okna niemetalowe, 
okucia drzwi niemetalowe, oliwin dla budownictwa, osprzęt drzwio-
wy, pak, palisady niemetalowe, papa, papier budowlany, parkiety, 
piasek dla budownictwa, piasek srebrny, piaskowiec budowlany, pły-
ty, płytki niemetalowe stosowane w budownictwie, podkłady kolejo-
we niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pod-
waliny niemetalowe, pokrycia dachów stosowane jako niemetalowe, 
pokrycia ścian niemetalowe, pokrywy włazów niemetalowe, powłoki 
stosowane jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla bu-
downictwa, progi niemetalowe, prowadnice do drzwi lub okien nie-
metalowe, przegrody niemetalowe, ramy do  okien niemetalowe, 
przewody niemetalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, 
ramy do okien niemetalowe, rolety wewnętrzne i zewnętrzne nieme-
talowe, urządzenia do  parkowania rowerów niemetalowe, rozporki 
niemetalowe, rusztowania niemetalowe, schody niemetalowe, sklej-
ka, słupy niemetalowe, spoiwa do murów, stajnie, stemple podporo-
we, stopnie schodów niemetalowe, stropy niemetalowe, sufity nie-
metalowe, szkło konstrukcyjne, szkło płaskie walcowane stosowane 
jako okienne dla budownictwa, szkło zbrojone, ścianki szczelne nie-
metalowe, trampoliny niemetalowe, trzcina dla budownictwa, witry-
ny niemetalowe, wykładziny niemetalowe, wyroby ze  styropianu 
stosowane w budownictwie, wyroby z polistyrenu stosowane w bu-
downictwie, wyroby ze styrenu stosowane w budownictwie, zbiorni-
ki murowane, zbrojenie dla budownictwa niemetalowe, znaki drogo-
we nieświecące i niemechaniczne niemetalowe, żaluzje niemetalowe, 
żużel stosowany jako materiał budowlany, żwir .

(111) 359319 (220) 2022 04 11 (210) 541848
(151) 2023 01 26 (441) 2022 09 12
(732) WYDAWNICTWO NASZA KSIĘGARNIA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Nasza Księgarnia
(510), (511) 9 Książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, 
Książki dźwiękowe, Książki audio, Książki zapisane na płytach, Książ-
ki elektroniczne do  pobrania, Publikacje elektroniczne, Publikacje 
elektroniczne do pobrania, związane z grami, Serie książek dla dzieci 
do  pobrania, Płyty DVD, Płyty [nagrania dźwiękowe], Płyty nagrane 
z dźwiękiem, Nagrane płyty CD ROM, Nagrane płyty CD-i, Interaktyw-
ne płyty DVD, Nagrane płyty VCD, Nagrane płyty DVD, Płyty VCD, 16 
Książeczki z  opowiadaniami dla dzieci, Książki, Podręczniki [książki], 
Komiksy [książki], Książki niebeletrystyczne, Książki beletrystyczne, 
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Książki edukacyjne, Książki informacyjne, Książki fantasy, Książki ku-
charskie, Książki z  obrazkami, Książki z  opowiadaniami, Książki dla 
dzieci, Książki z zadaniami dla dzieci, Książki dla dzieci z elementem 
audio, Książki z dziedziny gier i grania, Książki drukowane w dziedzi-
nie edukacji muzycznej, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne 
media papierowe, Publikacje edukacyjne, Publikacje drukowane, Pu-
blikacje encyklopedyczne, Publikacje periodyczne drukowane, Perio-
dyki [czasopisma], Kalendarze, Kalendarze drukowane, Serie książek 
beletrystycznych, Serie książek niebeletrystycznych, Podręczniki edu-
kacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, Ilustrowane albumy, Mate-
riały piśmienne, Materiały drukowane, Papierowe materiały biurowe, 
Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane materiały szkoleniowe, 
Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane materiały piśmienne, 
Materiały drukarskie i introligatorskie, Materiały edukacyjne i instruk-
tażowe, Materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, Biuletyny 
[materiały drukowane], Drukowane opowieści przedstawione w  for-
mie ilustrowanej, Materiały drukowane i  artykuły papiernicze oraz 
wyposażenie edukacyjne, Monografie, 28 Puzzle, Puzzle [zabawki], 
Układanki [puzzle], Gry, Gry quizowe, Gry planszowe, Gry memory [gry 
pamięciowe], Gry fabularne, Gry-łamigłówki, Karty do  gry, Gry-łami-
główki logiczne, Pudełka na karty do gry, Plansze do gry w warcaby, 
Gry związane z postaciami fikcyjnymi, Gry karciane, Zestawy figurek 
do  zabawy, Śmieszne gadżety do  zabawy, Gry, zabawki i  akcesoria 
do  zabawy, Zabawki, Zabawki mówiące, Zabawki elektroniczne, Za-
bawki pluszowe, Zabawki wypchane, Zabawki inteligentne, Zabawki 
edukacyjne, Wypchane zwierzęta [zabawki], Zabawki dla niemowląt, 
Zabawki dla dzieci, Inteligentne pluszowe zabawki, Modele będące za-
bawkami, Zabawki rozwojowe dla niemowląt, Elektroniczne zabawki 
do nauki, Wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, Zabawki w posta-
ci puzzli, Wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, Zabawki sprzedawane 
w formie zestawów, Zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, 
Przytulanki w postaci zwierząt, Misie pluszowe, Misie wypchane, Elek-
troniczne gry edukacyjne dla dzieci, Artykuły do  zabawy dla dzieci, 
Elektroniczne urządzenia do  gier edukacyjnych dla dzieci, 41 Wyda-
wanie audiobooków, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym 
elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze w zakresie tek-
stów elektronicznych, Usługi wydawnicze za pośrednictwem środków 
skomputeryzowanych, Usługi wydawnicze w zakresie książek i czaso-
pism, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czaso-
pism w Internecie, Publikowanie, Publikacja czasopism, Usługi publi-
kacji, Publikowanie tekstów, Publikowanie czasopism, Publikowanie 
multimediów, Publikowanie książek, Publikowanie fotografii, Publiko-
wanie podręczników, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie opo-
wiadań, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Publikacja materia-
łów edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji 
drukowanych, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie multi-
medialne książek, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie 
książek edukacyjnych, Publikowanie książek, czasopism, Publikowa-
nie czasopism elektronicznych, Publikacja multimedialna materiałów 
drukowanych, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, 
Publikacja i redagowanie książek, Przygotowywanie tekstów do publi-
kacji, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Publikowanie 
książek i  recenzji, Publikowanie drukowanych materiałów edukacyj-
nych, Usługi w  zakresie publikacji książek, Publikacja i  redagowanie 
materiałów drukowanych, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do  publikacji, Publikowanie druków w  formie elektronicznej, Publi-
kowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, Publikowanie 
materiałów drukowanych dotyczących edukacji, Usługi konsultacyjne 
w  zakresie publikacji książek, Publikowanie multimedialne magazy-
nów, czasopism i gazet, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów 
i broszur, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, Pu-
blikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, Publikacja 
elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikowanie on-line elek-
tronicznych książek i czasopism, Usługi publikowania cyfrowych mate-
riałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Wydawanie czasopism, 
Multimedialne wydania czasopism, Wydawanie czasopism i  książek 
w  postaci elektronicznej, Publikacja kalendarzy, Organizowanie im-
prez edukacyjnych, Organizowanie konkursów edukacyjnych, Orga-
nizowanie wystaw edukacyjnych, Organizowanie i  przeprowadzanie 
targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Rozpowszechnianie 
materiałów edukacyjnych .
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(540) (znak słowny)
(540) Nowe Pokolenie
(510), (511) 41 Edukacja, Edukacja religijna, Edukacja przedszkolna, 
Edukacja zawodowa, Zapewnianie edukacji, Edukacja [nauczanie], 
Edukacja dorosłych, Edukacja językowa, Seminaria edukacyjne, Poka-
zy edukacyjne, Testy edukacyjne, Usługi edukacyjne, Badania eduka-
cyjne, Szkolenia edukacyjne, Sprawdziany edukacyjne, Usługi przed-
szkoli [edukacja], Usługi edukacji religijnej, Informacja o  edukacji, 
Informacje dotyczące edukacji, Budowanie zespołu [edukacja], Usługi 
szkół [edukacja], Edukacyjne usługi doradcze, Edukacyjne usługi eg-
zaminowania, Organizowanie seminariów edukacyjnych, Dostarcza-
nie informacji edukacyjnych, Organizacja konkursów edukacyjnych, 
Organizowanie konkursów edukacyjnych, Zarządzanie usługami edu-
kacyjnymi, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie imprez 
edukacyjnych, Organizowanie imprez edukacyjnych, Opracowywanie 
materiałów edukacyjnych, Zapewnianie pokazów edukacyjnych, Usłu-
gi doradztwa edukacyjnego, Wydawanie nagród edukacyjnych, Przy-
znawanie świadectw edukacyjnych, Akredytacja usług edukacyjnych, 
Wynajmowanie robotów edukacyjnych, Publikowanie tekstów eduka-
cyjnych, Publikowanie książek edukacyjnych, Organizowanie wystaw 
edukacyjnych, Wypożyczanie materiałów edukacyjnych, Zapewnia-
nie kursów edukacyjnych, Organizowanie zjazdów edukacyjnych, 
Organizowanie sympozjów edukacyjnych, Organizacja konferencji 
edukacyjnych, Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Organizowa-
nie konferencji edukacyjnych, Publikacja materiałów edukacyjnych, 
Organizowanie wykładów edukacyjnych, Organizowanie gier eduka-
cyjnych, Wyznaczanie standardów edukacyjnych, Usługi instytutów 
edukacyjnych, Wypożyczanie urządzeń edukacyjnych, Przeprowadza-
nie egzaminów edukacyjnych, Przeprowadzanie sprawdzianów edu-
kacyjnych, Organizowanie kongresów edukacyjnych, Usługi edukacyj-
ne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, Usługi informacyjne 
dotyczące edukacji, Dostarczanie informacji dotyczących edukacji, 
Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Sympozja związane z edukacją, Edu-
kacja, rozrywka i sport, Usługi edukacji dla dorosłych, Organizowanie 
konferencji dotyczących edukacji, Usługi edukacyjne i instruktażowe, 
Produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych, Publikowanie 
drukowanych materiałów edukacyjnych, Warsztaty w  celach edu-
kacyjnych, Edukacja w  zakresie bezpieczeństwa drogowego, Usługi 
doradcze w zakresie edukacji, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Or-
ganizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Edukacja zawodowa 
dla młodych ludzi, Doradztwo specjalistyczne w  zakresie edukacji, 
Usługi w zakresie edukacji muzycznej, Usługi edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Przygotowywa-
nie kursów edukacyjnych i egzaminów, Publikowanie przewodników 
edukacyjnych i szkoleniowych, Opracowywanie kursów edukacyjnych 
i  egzaminów, Organizacja i  przeprowadzanie kursów edukacyjnych, 
Organizowanie edukacyjnych wycieczek z przewodnikiem, Prowadze-
nie edukacyjnych wycieczek z  przewodnikiem, Organizowanie kon-
kursów w  celach edukacyjnych, Usługi doradcze dotyczące edukacji 
i  szkoleń, Organizowanie i  prowadzanie konferencji edukacyjnych, 
Organizowanie prezentacji do  celów edukacyjnych, Organizowanie 
programów szkolenia młodzieży, Organizacja i przeprowadzanie pro-
gramów treningów dla młodzieży z  zakresu piłki nożnej, Usługi roz-
rywkowe dla dzieci, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Usługi dziecięcych 
placów zabaw, Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, 
Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Usługi roz-
rywkowe świadczone dla dzieci, Świadczenie usług rozrywkowych dla 
dzieci, Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej 
dzieci, Mentoring akademicki na rzecz dzieci w wieku szkolnym, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, Usługi edukacyjne 
związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, Kształcenie ru-
chowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, Usługi edukacyjne dla dzieci 
w postaci grup zabaw, Szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla do-
rosłych i dzieci, Udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci pla-
ców zabaw dla dzieci, Świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych 
dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, Organizacja szkoleń, Rozryw-
ka teatralna, Usługi teatralne, Przedstawienia teatralne, Zapewnianie 
gier, Organizacja gier, Organizowanie gier, Konkursy muzyczne, Orga-
nizowanie konkursów, Organizacja konkursów tanecznych, Produkcja 
konkursów sportowych, Organizowanie konkursów artystycznych .
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(540) (znak słowny)
(540) Peak Ride
(510), (511) 25 Akcesoria na  szyję, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 
Skórzane nakrycia głowy, Daszki [nakrycia głowy], Czapki [nakrycia 
głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy], Daszki przeciwsłoneczne 
[nakrycia głowy], Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Golfy 
[odzież], Chusty [odzież], Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry 
[odzież], Odzież codzienna, Poszetki [odzież], Szorty [odzież], Sztor-
miaki [odzież], Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptury [odzież], 
Mufki [odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski na  głowę [odzież], 
Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież skórzana, Szaliki [odzież], 
Odzież damska, Odzież tkana, Body [odzież], Odzież wełniana, Odzież 
pluszowa, Odzież lniana, Odzież jedwabna, Odzież dziewczęca, 
Odzież kaszmirowa, Kurtki [odzież], Paski [odzież], Dzianina [odzież], 
Kombinezony [odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież], Odzież 
wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla kobiet, Zestawy typu „bliź-
niak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dolne części ubrań 
[odzież], Kurtki jako odzież sportowa, Duże luźne kaptury [odzież], 
Ocieplacze na  ręce [odzież], Odzież z  imitacji skóry, Odzież w  stylu 
sportowym, Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], Komplety odzie-
żowe ze  spodenkami, Odzież męska, damska i  dziecięca, Artykuły 
odzieżowe w stylu sportowym, Odzież wierzchnia na złe warunki po-
godowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane sukienki, Su-
kienki skórzane, Cheongsams [chińskie sukienki], Luźne sukienki cią-
żowe, Sukienki ciążowe, Damskie sukienki na  uroczystości, Luźne 
sukienki o prostym kroju, Koszule, Koszule codzienne, Koszule spor-
towe, Koszule zapinane, Koszule eleganckie, Tkane koszule, Koszule 
ciążowe, Koszule sztruksowe, Koszulki polo, Koszule z kołnierzykiem, 
Koszule z  dzianiny, Szerokie koszule wierzchnie, Koszule z  golfem, 
Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Koszule niezapięte pod 
szyją, Koszule z długimi rękawami, Koszule z krótkimi rękawami, Ko-
szulki z  krótkim rękawem, Okrycia [narzutki] nakładane na  koszule 
nocne, Koszule hawajskie z  guzikami z  przodu, Spodnie, Spódnico
-spodnie, Spódnica-spodnie, Spódnice, Eleganckie spodnie, Spodnie 
sztruksowe, Spodnie skórzane, Spodnie ciążowe, Bryczesy [spodnie], 
Spodnie [nieformalne], Krótkie spodnie, Spodnie dresowe, Spódnice 
golfowe, Spódnico-spodenki, Spódniczki baletowe, Taśmy do spodni, 
Spodnie pumpy [alladynki], Spodnie ze stretchu, Kostiumy ze spód-
nicą, Spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], Spodnie do ko-
lan [bryczesy], Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, 
Garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką 
w ramionach marynarką], Kombinezony, Żakiety z dzianiny, Swetry, 
Swetry rozpinane, Swetry polo, Swetry marynarskie, Swetry z golfem, 
Swetry bez rękawów, Swetry z półgolfem, Swetry z okrągłym wykoń-
czeniem przy szyi, Płaszcze, Płaszcze skórzane, Płaszcze wieczorowe, 
Płaszcze plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny [płaszcze], Płaszcze 
damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze zimowe, Płaszcze prze-
ciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny, Krótkie płaszcze 
[do samochodu], Płaszcze i kurtki futrzane, Płaszcze z materii dżinso-
wego, Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki budrysówki, Kurtki dżinsowe, 
Kurtki dresowe, Długie kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki 
narciarskie, Kurtki bluzy, Grube kurtki, Ocieplane kurtki, Kurtki 
wierzchnie, Kurtki dwustronne, Kurtki pilotki, Kurtki sportowe, Krót-
kie kurtki cieple, Ciepłe kurtki robocze, Kurtki z rękawami, Kurtki bez 
rękawów, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Krótkie luźne kurtki 
do pasa, Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kaptu-
rem chroniące przed zimnem i  wiatrem, Apaszki [chustki], Chustki 
[apaszki], Chustki na głowę, Czapki wełniane, Czapki futrzane, Czapki 
bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki z pomponem, Czapki bez dasz-
ków, Czapki z daszkiem, Czapki ze sztucznego filtra, Kapelusze, Kape-
lusze przeciwsłoneczne, Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane, Ka-
pelusze słomkowe, Toczki [kapelusze], Cylindry [kapelusze], Modne 
kapelusze, Szale-tuby, Chusty, szale na głowę, Szale, Szaliki, Kaszmi-
rowe szale, Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie szale damskie, Sza-
le [tylko z trykotu], Szale i chusty na głowę, Szaliki do zawijania wokół 
szyi, Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce 
[odzież], Majtki dziecięce [odzież], Kostiumy do użytku podczas dzie-
cięcych zabaw przebieranych, Obuwie, Obuwie robocze, Obuwie 
wojskowe, Obuwie piłkarskie, Obuwie gimnastyczne, Tenisówki 
[obuwie], Obuwie lekkoatletyczne, Obuwie sportowe, Obuwie prze-
ciwdeszczowe, Obuwie codzienne, Obuwie damskie, Obuwie gumo-
we, Obuwie wspinaczkowe, Balerinki [obuwie], Obuwie plażowe, 
Wkładki [obuwie], Obuwie rekreacyjne, Obuwie na polowania, Obu-
wie do golfa, Obuwie do wspinaczki, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie 
codziennego użytku, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla niemowląt, 

Obuwie do  uprawiania sportów, Obuwie do  łowienia ryb, Obuwie 
na plażę, Obuwie wykonane z winylu, Obuwie dla rybaków, Obuwie 
inne niż sportowe, Kalosze [wkładane na  obuwie], Obuwie męskie 
i damskie, Buty treningowe [obuwie sportowe], Obuwie [z wyjątkiem 
obuwia ortopedycznego], Buty tenisowe [obuwie sportowe], Pasy 
do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], Obuwie 
do celów rekreacji, 39 Zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystycz-
ne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, Usługi rezer-
wacji podróży turystycznych, Organizacja wycieczek turystycznych, 
Usługi przewodników turystycznych, Udzielanie informacji tury-
stycznych, Usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, 
Zwiedzanie turystyczne, Informacja turystyczna, Udzielanie informa-
cji turystycznej za  pomocą komputera, Usługi biura turystycznego 
w celu rezerwacji podróży, Usługi przewodników turystycznych oraz 
informacja o  podróży, Udzielanie informacji turystycznych za  po-
średnictwem Internetu, Rezerwacja podróży za pośrednictwem biur 
turystycznych, Udzielanie informacji turystycznych za  pośrednic-
twem globalnych sieci komputerowych, Oprowadzanie wycieczek, 
Organizacja wycieczek, Prowadzenie wycieczek, Usługi pilotów wy-
cieczek, Organizowanie wycieczek zagranicznych, Organizowanie 
wycieczek jednodniowych, Organizacja wycieczek ze zwiedzaniem, 
Organizowanie wycieczek z przewodnikiem, Prowadzenie wycieczek 
ze zwiedzaniem, Organizowanie i prowadzenie wycieczek, Organizo-
wanie wypraw, wycieczek jednodniowych i  wycieczek ze  zwiedza-
niem, Usługi w zakresie pilotów wycieczek, Organizowanie podróży 
i wycieczek statkami, Organizowanie wycieczek autobusowych, Or-
ganizowanie wycieczek autokarowych, Prowadzenie wycieczek 
ze  zwiedzaniem dla osób trzecich, Usługi transportu na  wycieczki 
ze  zwiedzaniem, Usługi w  zakresie organizowania krótkich wycie-
czek, Usługi w zakresie organizowania wycieczek na rzecz turystów, 
Usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, Organi-
zowanie i rezerwowanie wypraw i wycieczek ze zwiedzaniem, Udo-
stępnianie pojazdów na wycieczki i wyprawy, Organizowanie wycie-
czek ze  zwiedzaniem i  wypraw, Organizacja i  rezerwacja wypraw, 
Organizowanie i przeprowadzanie wypraw kajakiem, Organizowanie 
wypraw w  ramach wakacji zorganizowanych, Udzielanie informacji 
turystom związanych z  wyprawami i  zwiedzaniem, Rezerwowanie 
wycieczek ze  zwiedzaniem za  pośrednictwem biura, Udzielanie in-
formacji dotyczących transportu i podróży za pośrednictwem mobil-
nych urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, Udzielanie infor-
macji na temat rezerwacji podróży biznesowych za pośrednictwem 
Internetu, Rezerwowanie transportu za pośrednictwem światowych 
sieci komputerowych, Udzielanie informacji o podróżowaniu za po-
średnictwem Internetu, Rezerwowanie podróży, Planowanie podró-
ży, Organizowanie podróży, Eskortowanie podróżnych, Rezerwacja 
miejsc [podróż], Organizowanie podróży biznesowych, Organizowa-
nie podróży samolotowych, Organizowanie podróży autobusem, 
Planowanie trasy podróży, Usługi rezerwowania podróży, Agencje 
rezerwacji podróży, Usługi towarzyszenia podróżnym, Usługi eskor-
towania podróżnych, Doradztwo w  zakresie podróży, Organizacja 
i rezerwacja podróży, Organizowanie transportu i podróży, Rezerwa-
cja biletów na podróż, Usługi agencji podróży polegające na organi-
zowaniu podróży, Usługi w zakresie podróży, Usługi agencji podróży 
w zakresie organizowania podróży wakacyjnych, Usługi rezerwacji 
biletów na  podróż, Rezerwacja miejsc dla podróżnych, Usługi biur 
podróży, mianowicie organizowanie transportu dla podróżnych, Or-
ganizowanie wycieczek [krótkich podróży], Planowanie, organizo-
wanie i  rezerwowanie podróży za  pomocą środków elektronicz-
nych, Usługi w  zakresie wczasów zorganizowanych związane 
z planowaniem podróży, Usługi w zakresie rezerwacji biletów na po-
dróże i wycieczki, Udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów 
podróży, Wypożyczanie rowerów, Wypożyczanie bagażników da-
chowych, Wypożyczanie pojazdów, Wypożyczanie części pojazdów, 
Wypożyczanie pojazdów rekreacyjnych, Wypożyczanie przyczep, 
Wypożyczanie przyczep samochodowych, Wypożyczanie przyczep 
drogowych, Wypożyczanie maszyn i urządzeń zamrażających, Wy-
pożyczanie i wynajem pojazdów, Wypożyczanie środków transpor-
tu, Wypożyczanie kajaków, Wypożyczanie lodówek, Wypożyczanie 
skrzyń paletowych, Udzielanie informacji związanych z  usługami 
wypożyczania rowerów .
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(151) 2022 12 28 (441) 2022 09 12
(732) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) Przekąska drobiowa z kurnej półki
(510), (511) 29 Mięso i  wyroby mięsne, Mięso drobiowe, Kiełbasy, 
Wędliny, Wędliny drobiowe, Przetworzone produkty mięsne, Tuszki 
drobiowe, Potrawy mięsne gotowane, Pasty mięsne (w tym pasztety, 
smalec), Przekąski na bazie mięsa, Gotowe dania składające się głów-
nie z mięsa, Gotowe posiłki z mięsa, Wyroby garmażeryjne z mięsa 
drobiowego, Podroby drobiowe, Konserwy drobiowe, Buliony dro-
biowe, Produkty mięsne mrożone, Przetwory mięsno-warzywne, 
Mrożonki mięsno-warzywne .

(111) 359323 (220) 2022 09 20 (210) 547363
(151) 2023 02 01 (441) 2022 10 17
(732) ŻERDZIŃSKA ALEKSANDRA IPL, Świętochłowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DERMA DANCE
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skó-
ry, Kremy, serum, boostery, toniki, lotony, pianki, żele, pudry, balsamy 
i mleczka-wszystkie do celów kosmetycznych, Wody termalne do ce-
lów kosmetycznych, Maski kosmetyczne, Maski w arkuszach do ce-
lów kosmetycznych, Preparaty peelingujące i złuszczające do celów 
kosmetycznych, Preparaty do  pielęgnacji dłoni i  stóp, maseczki 
do pielęgnacji stóp, maseczki do pielęgnacji rąk, Preparaty do opa-
lania [kosmetyki], Preparaty po opalaniu do użytku kosmetycznego, 
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Żele pod prysznic, Mydła, Płyny 
do pielęgnacji włosów, Preparaty kosmetyczne do makijażu i do de-
makijażu, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki eteryczne, produkty 
do aromaterapii, Zestawy kosmetyków, Wyroby perfumeryjne, Dezo-
doranty i antyperspiranty do użytku osobistego, 5 Produkty kosme-
tyczne do celów leczniczych, Suplementy diety .

(111) 359324 (220) 2022 07 03 (210) 544680
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) ADRIA SABBIONI ŚWIDER ŚWIERCZ SPÓŁKA JAWNA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ADRIA SABBIONI
(540) 

(591) złoty, pomarańczowy, brązowy
(531) 29 .01 .01, 29 .01 .02, 29 .01 .07, 29 .01 .13, 05 .07 .14, 27 .05 .01
(510), (511) 3 Kosmetyki do  pielęgnacji urody, Kosmetyki do  pielę-
gnacji skóry, Kosmetyki i  preparaty kosmetyczne, Kosmetyki natu-
ralne, Perfumy, Perfumy w  płynie, Ekstrakty kwiatowe [perfumy], 
Krem do twarzy, Krem pod oczy, Krem przeciwzmarszczkowy, Krem 
z retinolem do celów kosmetycznych, Kremy BB, Kremy do ciała, Kre-
my do  ciała [kosmetyki], Kremy do  odżywiania skóry do  celów ko-
smetycznych, Kosmetyki w postaci kremów, Kremy do skóry, Kremy 
do twarzy, Kremy do twarzy i ciała, Kremy do twarzy i ciała [kosmety-
ki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy i balsamy kosmetyczne, Kre-
my, emulsje i  żele nawilżające, Kremy kosmetyczne, Kremy kosme-
tyczne do skóry suchej, Kremy na dzień, Kremy na noc, Kremy na noc 
[kosmetyki], Kremy nawilżające, Kremy nawilżające do użytku kosme-
tycznego, Kremy odżywcze, Serum do celów kosmetycznych, Serum 
do twarzy do celów kosmetycznych, Serum zapobiegające starzeniu 
się, Serum przeciwdziałające starzeniu się do użytku kosmetycznego, 
Serum pielęgnacyjne, Serum łagodzące dla skóry [kosmetyk], Balsam 
do ciała, Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy do ciała, Nawil-
żające balsamy do skóry [kosmetyki], Nawilżające balsamy do ciała 
[kosmetyki], Żel do kąpieli, Żel pod prysznic i do kąpieli, Żele do ciała, 
Żele do mycia toalet, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Żele do użyt-
ku kosmetycznego, Żele nawilżające [kosmetyki], Żele pod prysznic, 
5 Serum kojące dla skóry [lecznicze], Kremy do  stosowania na  noc 
[lecznicze], Kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne], Serum 
łagodzące do skóry [lecznicze], Lecznicze żele do ciała .

(111) 359325 (220) 2022 07 22 (210) 545496
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) W . LEGUTKO PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-NASIENNE 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Nad Stawem (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rośniemy od 1992 W . LEGUTKO
(540) 

(591) fioletowy, zielony
(531) 05 .05 .20, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 31 Nasiona, cebulki i  rozsady do  hodowli roślin, Słód 
i  zboża nieprzetworzone, Świeże grzyby, rośliny i  kwiaty, Świeże 
owoce, orzechy, warzywa i  zioła, Wieńce z  kwiatów naturalnych, 
Wieńce z suszonych kwiatów, Zioła, suszone, do ozdabiania, Kwiaty 
suszone do dekoracji, Konserwowane kwiaty, Winorośle: darń natu-
ralna, drzewa i produkty leśne, Odpadki roślinne jako surowiec, Płody 
rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i  leśne, 35 Sprzedaż to-
warów: podłoża hodowlane do użytku w rolnictwie oraz ogrodnic-
twie i leśnictwie, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie 
oraz ogrodnictwie i  leśnictwie, środki do ochrony oraz zaprawiania 
i  konserwacji nasion, środki do  ochrony i  konserwacji roślin, geny 
nasion do produkcji rolniczej, szczepionki oraz zaprawy do nasion, 
preparaty odżywcze dla roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin, 
preparaty i  artykuły do  tępienia szkodników, środki do  zwalczania 
robactwa, środki chwastobójcze, środki owadobójcze, fungicydy, 
pestycydy, herbicydy, nasiona, cebulki i  rozsady do  hodowli roślin, 
słód i zboża nieprzetworzone, świeże grzyby, świeże rośliny i kwiaty, 
świeże owoce i orzechy, świeże warzywa i zioła, wieńce z kwiatów na-
turalnych, wieńce z suszonych kwiatów, zioła suszone do ozdabiania, 
kwiaty suszone do dekoracji, konserwowane kwiaty, winorośle, dam 
naturalna, drzewa i produkty leśne, odpadki roślinne jako surowiec, 
płody rolne i  z  akwakultury, produkty ogrodnicze i  leśne akcesoria 
ogrodowe, ogrodowe odzież i  obuwie oraz nakrycia głowy, narzę-
dzia ogrodnicze, sterowane ręcznie narzędzia i przyrządy do stoso-
wania w  ogrodnictwie i  nasiennictwie, maszyny i  urządzenia rolni-
cze oraz ogrodnicze i leśne, kiełkownice, karmniki, doniczki, osłonki 
na  cebulki, pudełka, biżuteria, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, 
hurtowymi, internetowymi, Reklama, Zarządzanie w  działalności 
handlowej, Administrowanie działalności handlowej, Usługi w  za-
kresie organizowania giełd, aukcji i  wystaw w  celach reklamowych 
i handlowych, Usługi promocji gospodarczej i handlowej, Doradztwo 
handlowe, Doradztwo gospodarcze związane z  franchisingiem, Za-
rządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, Doradztwo w zakre-
sie organizowania i  zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi 
badania rynku i  opinii publicznej, Organizowanie targów w  celach 
handlowych oraz reklamowych, Pośrednictwo w  zawieraniu umów 
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich .

(111) 359326 (220) 2022 07 22 (210) 545497
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) W . LEGUTKO PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-NASIENNE  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Nad Stawem (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W . LEGUTKO
(540) 

(591) fioletowym, zielonym
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 05 .05 .20
(510), (511) 31 Nasiona, cebulki i  rozsady do  hodowli roślin, Słód 
i  zboża nieprzetworzone, Świeże grzyby, rośliny i  kwiaty, Świeże 
owoce, orzechy, warzywa i  zioła, Wieńce z  kwiatów naturalnych, 
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Wieńce z suszonych kwiatów, Zioła, suszone, do ozdabiania, Kwiaty 
suszone do dekoracji, Konserwowane kwiaty, Winorośle: darń natu-
ralna, drzewa i produkty leśne, Odpadki roślinne jako surowiec, Płody 
rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i  leśne, 35 Sprzedaż to-
warów: podłoża hodowlane do użytku w rolnictwie oraz ogrodnic-
twie i leśnictwie, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie 
oraz ogrodnictwie i  leśnictwie, środki do ochrony oraz zaprawiania 
i  konserwacji nasion, środki do  ochrony i  konserwacji roślin, geny 
nasion do produkcji rolniczej, szczepionki oraz zaprawy do nasion, 
preparaty odżywcze dla roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin, 
preparaty i  artykuły do  tępienia szkodników, środki do  zwalczania 
robactwa, środki chwastobójcze, środki owadobójcze, fungicydy, 
pestycydy, herbicydy, nasiona, cebulki i  rozsady do  hodowli roślin, 
słód i zboża nieprzetworzone, świeże grzyby, świeże rośliny i kwiaty, 
świeże owoce i orzechy, świeże warzywa i zioła, wieńce z kwiatów na-
turalnych, wieńce z suszonych kwiatów, zioła suszone do ozdabiania, 
kwiaty suszone do dekoracji, konserwowane kwiaty, winorośle, dam 
naturalna, drzewa i produkty leśne, odpadki roślinne jako surowiec, 
płody rolne i  z  akwakultury, produkty ogrodnicze i  leśne akcesoria 
ogrodowe, ogrodowe odzież i  obuwie oraz nakrycia głowy, narzę-
dzia ogrodnicze, sterowane ręcznie narzędzia i przyrządy do stoso-
wania w  ogrodnictwie i  nasiennictwie, maszyny i  urządzenia rolni-
cze oraz ogrodnicze i leśne, kiełkownice, karmniki, doniczki, osłonki 
na  cebulki, pudełka, biżuteria, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, 
hurtowymi, internetowymi, Reklama, Zarządzanie w  działalności 
handlowej, Administrowanie działalności handlowej, Usługi w  za-
kresie organizowania giełd, aukcji i  wystaw w  celach reklamowych 
i handlowych, Usługi promocji gospodarczej i handlowej, Doradztwo 
handlowe, Doradztwo gospodarcze związane z  franchisingiem, Za-
rządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, Doradztwo w zakre-
sie organizowania i  zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi 
badania rynku i  opinii publicznej, Organizowanie targów w  celach 
handlowych oraz reklamowych, Pośrednictwo w  zawieraniu umów 
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich .

(111) 359327 (220) 2022 07 22 (210) 545499
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) W . LEGUTKO PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-NASIENNE 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Nad Stawem (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W . LEGUTKO
(540) 

(591) fioletowy, zielony
(531) 05 .05 .20, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 31 Nasiona, cebulki i  rozsady do  hodowli roślin, Słód 
i  zboża nieprzetworzone, Świeże grzyby, rośliny i  kwiaty, Świeże 
owoce, orzechy, warzywa i  zioła, Wieńce z  kwiatów naturalnych, 
Wieńce z suszonych kwiatów, Zioła, suszone, do ozdabiania, Kwiaty 
suszone do dekoracji, Konserwowane kwiaty, Winorośle: darń natu-
ralna, drzewa i produkty leśne, Odpadki roślinne jako surowiec, Płody 
rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i  leśne, 35 Sprzedaż to-
warów: podłoża hodowlane do użytku w rolnictwie oraz ogrodnic-
twie i leśnictwie, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie 
oraz ogrodnictwie i  leśnictwie, środki do ochrony oraz zaprawiania 
i  konserwacji nasion, środki do  ochrony i  konserwacji roślin, geny 
nasion do produkcji rolniczej, szczepionki oraz zaprawy do nasion, 
preparaty odżywcze dla roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin, 
preparaty i  artykuły do  tępienia szkodników, środki do  zwalczania 
robactwa, środki chwastobójcze, środki owadobójcze, fungicydy, 
pestycydy, herbicydy, nasiona, cebulki i  rozsady do  hodowli roślin, 
słód i zboża nieprzetworzone, świeże grzyby, świeże rośliny i kwiaty, 
świeże owoce i orzechy, świeże warzywa i zioła, wieńce z kwiatów na-
turalnych, wieńce z suszonych kwiatów, zioła suszone do ozdabiania, 
kwiaty suszone do dekoracji, konserwowane kwiaty, winorośle, dam 

naturalna, drzewa i produkty leśne, odpadki roślinne jako surowiec, 
płody rolne i  z  akwakultury, produkty ogrodnicze i  leśne akcesoria 
ogrodowe, ogrodowe odzież i  obuwie oraz nakrycia głowy, narzę-
dzia ogrodnicze, sterowane ręcznie narzędzia i przyrządy do stoso-
wania w  ogrodnictwie i  nasiennictwie, maszyny i  urządzenia rolni-
cze oraz ogrodnicze i leśne, kiełkownice, karmniki, doniczki, osłonki 
na  cebulki, pudełka, biżuteria, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, 
hurtowymi, internetowymi, Reklama, Zarządzanie w  działalności 
handlowej, Administrowanie działalności handlowej, Usługi w  za-
kresie organizowania giełd, aukcji i  wystaw w  celach reklamowych 
i handlowych, Usługi promocji gospodarczej i handlowej, Doradztwo 
handlowe, Doradztwo gospodarcze związane z  franchisingiem, Za-
rządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, Doradztwo w zakre-
sie organizowania i  zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi 
badania rynku i  opinii publicznej, Organizowanie targów w  celach 
handlowych oraz reklamowych, Pośrednictwo w  zawieraniu umów 
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich .

(111) 359328 (220) 2022 07 22 (210) 545502
(151) 2022 12 02 (441) 2022 08 16
(732) W . LEGUTKO PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-NASIENNE 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Nad Stawem (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) fioletowy, zielony
(531) 05 .05 .20, 29 .01 .12
(510), (511) 31 Nasiona, cebulki i  rozsady do  hodowli roślin, Słód 
i  zboża nieprzetworzone, Świeże grzyby, rośliny i  kwiaty, Świeże 
owoce, orzechy, warzywa i  zioła, Wieńce z  kwiatów naturalnych, 
Wieńce z suszonych kwiatów, Zioła, suszone, do ozdabiania, Kwiaty 
suszone do dekoracji, Konserwowane kwiaty, Winorośle, darń natu-
ralna, drzewa i produkty leśne, Odpadki roślinne jako surowiec, Płody 
rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i  leśne, 35 Sprzedaż to-
warów: podłoża hodowlane do użytku w rolnictwie oraz ogrodnic-
twie i leśnictwie, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie 
oraz ogrodnictwie i  leśnictwie, środki do ochrony oraz zaprawiania 
i  konserwacji nasion, środki do  ochrony i  konserwacji roślin, geny 
nasion do produkcji rolniczej, szczepionki oraz zaprawy do nasion, 
preparaty odżywcze dla roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin, 
preparaty i  artykuły do  tępienia szkodników, środki do  zwalczania 
robactwa, środki chwastobójcze, środki owadobójcze, fungicydy, 
pestycydy, herbicydy, nasiona, cebulki i  rozsady do  hodowli roślin, 
słód i zboża nieprzetworzone, świeże grzyby, świeże rośliny i kwiaty, 
świeże owoce i orzechy, świeże warzywa i zioła, wieńce z kwiatów na-
turalnych, wieńce z suszonych kwiatów, zioła suszone do ozdabiania, 
kwiaty suszone do dekoracji, konserwowane kwiaty, winorośle, darń 
naturalna, drzewa i produkty leśne, odpadki roślinne jako surowiec, 
płody rolne i  z  akwakultury, produkty ogrodnicze i  leśne akcesoria 
ogrodowe, ogrodowe odzież i  obuwie oraz nakrycia głowy, narzę-
dzia ogrodnicze, sterowane ręcznie narzędzia i przyrządy do stoso-
wania w  ogrodnictwie i  nasiennictwie, maszyny i  urządzenia rolni-
cze oraz ogrodnicze i leśne, kiełkownice, karmniki, doniczki, osłonki 
na  cebulki, pudełka, biżuteria, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, 
hurtowymi, internetowymi, Reklama, Zarządzanie w  działalności 
handlowej, Administrowanie działalności handlowej, Usługi w  za-
kresie organizowania giełd, aukcji i  wystaw w  celach reklamowych 
i handlowych, Usługi promocji gospodarczej i handlowej, Doradztwo 
handlowe, Doradztwo gospodarcze związane z  franchisingiem, Za-
rządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, Doradztwo w zakre-
sie organizowania i  zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi 
badania rynku i  opinii publicznej, Organizowanie targów w  celach 
handlowych oraz reklamowych, Pośrednictwo w  zawieraniu umów 
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich .
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(111) 359329 (220) 2022 07 22 (210) 545504
(151) 2022 12 02 (441) 2022 08 16
(732) POLSKI HOLDING HOTELOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA POLSKI HOLDING HOTELOWY
(540) 

(591) ciemnoniebieski, złoty, biały
(531) 26 .11 .03, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Za-
rządzanie hotelami, Zarządzanie administracyjne hotelami, Zarzą-
dzanie biznesowe hotelami, Usługi reklamowe dotyczące hoteli, 
Usługi zarządzania hotelami [dla osób trzecich], Usługi recepcyjne 
dla gości [usługi w  zakresie czynności biurowych], Dostarczanie 
informacji porównawczych cen pokoi hotelowych, Zarządzanie 
działalnością hoteli dla osób trzecich, Usługi doradztwa związane 
z  administrowaniem i  zarządzaniem hotelami, 36 Wynajem nieru-
chomości, Dzierżawa nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, 
Administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieru-
chomości, Inwestowanie w nieruchomości, Usługi w zakresie zakwa-
terowań, 37 Konserwacja nieruchomości, Remont nieruchomości, 
Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości ko-
mercyjnych, 39 Organizowanie podróży z  i do hotelu, Organizacja 
i  rezerwacja podróży, Organizowanie i  rezerwowanie wycieczek 
ze  zwiedzaniem, Rezerwacja miejsc [podróż], 40 Przetwarzanie 
żywności i  napojów, 41 Doradztwo w  zakresie planowania imprez 
specjalnych, Obsługa gości na  imprezach rozrywkowych, Organi-
zacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe 
świadczone przez hotele, 43 Usługi hotelowe, Hotelowe usługi ka-
teringowe, Usługi restauracji hotelowych, Rezerwacja miejsc w ho-
telach, Udostępnianie obiektów na  imprezy i  tymczasowych biur 
oraz pomieszczeń na posiedzenia, Usługi informacji, doradztwa i re-
zerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Hotele, hostele 
i pensjonaty, wakacyjne i turystyczne .

(111) 359330 (220) 2022 07 22 (210) 545505
(151) 2022 12 02 (441) 2022 08 16
(732) POLSKI HOLDING HOTELOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA PHH
(540) 

(591) ciemnoniebieski, złoty, biały
(531) 26 .11 .03, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Za-
rządzanie hotelami, Zarządzanie administracyjne hotelami, Zarzą-
dzanie biznesowe hotelami, Usługi reklamowe dotyczące hoteli, 
Usługi zarządzania hotelami [dla osób trzecich], Usługi recepcyjne 
dla gości [usługi w  zakresie czynności biurowych], Dostarczanie 
informacji porównawczych cen pokoi hotelowych, Zarządzanie 
działalnością hoteli dla osób trzecich, Usługi doradztwa związane 
z  administrowaniem i  zarządzaniem hotelami, 36 Wynajem nieru-
chomości, Dzierżawa nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, 
Administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieru-
chomości, Inwestowanie w nieruchomości, Usługi w zakresie zakwa-
terowań, 37 Konserwacja nieruchomości, Remont nieruchomości, 
Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości ko-

mercyjnych, 39 Organizowanie podróży z  i do hotelu, Organizacja 
i  rezerwacja podróży, Organizowanie i  rezerwowanie wycieczek 
ze  zwiedzaniem, Rezerwacja miejsc [podróż], 40 Przetwarzanie 
żywności i  napojów, 41 Doradztwo w  zakresie planowania imprez 
specjalnych, Obsługa gości na  imprezach rozrywkowych, Organi-
zacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe 
świadczone przez hotele, 43 Usługi hotelowe, Hotelowe usługi ka-
teringowe, Usługi restauracji hotelowych, Rezerwacja miejsc w ho-
telach, Udostępnianie obiektów na  imprezy i  tymczasowych biur 
oraz pomieszczeń na posiedzenia, Usługi informacji, doradztwa i re-
zerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Hotele, hostele 
i pensjonaty, wakacyjne i turystyczne .

(111) 359331 (220) 2022 07 22 (210) 545506
(151) 2022 12 02 (441) 2022 08 16
(732) POLSKI HOLDING HOTELOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA POLSKI HOLDING HOTELOWY
(540) 

(591) ciemnoniebieski, złoty
(531) 26 .11 .03, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Za-
rządzanie hotelami, Zarządzanie administracyjne hotelami, Zarzą-
dzanie biznesowe hotelami, Usługi reklamowe dotyczące hoteli, 
Usługi zarządzania hotelami [dla osób trzecich], Usługi recepcyjne 
dla gości [usługi w  zakresie czynności biurowych], Dostarczanie 
informacji porównawczych cen pokoi hotelowych, Zarządzanie 
działalnością hoteli dla osób trzecich, Usługi doradztwa związane 
z  administrowaniem i  zarządzaniem hotelami, 36 Wynajem nieru-
chomości, Dzierżawa nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, 
Administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieru-
chomości, Inwestowanie w nieruchomości, Usługi w zakresie zakwa-
terowań, 37 Konserwacja nieruchomości, Remont nieruchomości, 
Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości ko-
mercyjnych, 39 Organizowanie podróży z  i do hotelu, Organizacja 
i  rezerwacja podróży, Organizowanie i  rezerwowanie wycieczek 
ze  zwiedzaniem, Rezerwacja miejsc [podróż], 40 Przetwarzanie 
żywności i  napojów, 41 Doradztwo w  zakresie planowania imprez 
specjalnych, Obsługa gości na  imprezach rozrywkowych, Organi-
zacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe 
świadczone przez hotele, 43 Usługi hotelowe, Hotelowe usługi ka-
teringowe, Usługi restauracji hotelowych, Rezerwacja miejsc w ho-
telach, Udostępnianie obiektów na  imprezy i  tymczasowych biur 
oraz pomieszczeń na posiedzenia, Usługi informacji, doradztwa i re-
zerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Hotele, hostele 
i pensjonaty, wakacyjne i turystyczne .

(111) 359332 (220) 2022 02 28 (210) 540421
(151) 2022 11 23 (441) 2022 08 08
(732) AIRPRESS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przeźmierowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Airpress
(510), (511) 4 Smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, Preparaty 
wiążące kurz, Paliwa i materiały oświetleniowe, Mieszaniny pochła-
niające kurz, Mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i  wiążące, 
Kompozycje wiążące pył, Oleje techniczne, Oleje lekkie, Oleje silniko-
we, Oleje separacyjne, Oleje zwilżające, Olej napędowy, Olej łańcu-
chowy, Olej przekładniowy, Oleje ciężkie, Oleje samochodowe, Olej 
do oświetlania, Oleje penetrujące, Oleje amortyzujące, Oleje synte-
tyczne, Oleje do turbosprężarek, Oleje do odpuszczania metali, Oleje 
syntetyczne do sprężarek, Oleje do smarowania, Substancje przeciw 
zatarciowe [oleje], Smary będące olejami przekładniowymi, Smary 
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w postaci olejów, Smary na bazie olejów, Syntetyczne oleje do sma-
rowania, Oleje przemysłowe do smarowania powierzchni, Oleje od-
porne na  wysokie ciśnienie, Oleje i  tłuszcze do  smarowania, Oleje 
i  tłuszcze przemysłowe, smary, Środki zapobiegające przywieraniu 
w postaci olejów, Oleje ułatwiające wyjmowanie z formy [budownic-
two], Mieszanki w  postaci olejów wiążące pył, Mieszanki w  postaci 
olejów pochłaniające pył, Emulsje olejowe do  użytku jako paliwa, 
Oleje ułatwiające wyjęcie z  form, Oleje rybne do celów przemysło-
wych, Mieszanki w  postaci olejów do  zraszania pyłu, Smary, Oleje 
smarowe [smary przemysłowe], Smary do smarowania złączeń, Sma-
ry stałe, Smary syntetyczne, Smary uniwersalne, Smary penetrujące, 
Grafit smarujący, Płyny do smarowania, Tłuszcze do smarowania, Do-
datki nie chemiczne do smarów, Nie chemiczne dodatki do smarów, 
Środki smarujące do  przewodów, Oleje smarujące do  kół, Preparaty 
do smarowania złącz, Smary do użytku w procesach przemysłowych, 
Smary do materiałów z tworzyw sztucznych, Oleje smarowe jako oleje 
hydrauliczne, Dodatki nie chemiczne do cieczy hydraulicznych, 7 Na-
rzędzia pneumatyczne, Narzędzia pneumatyczne [maszyny], Pneuma-
tyczne regulatory procesów, Przemysłowe narzędzia pneumatyczne, 
Smarownice tłokowe pneumatyczne, Przenośne narzędzia pneuma-
tyczne, Pistolety natryskowe pneumatyczne, Dystrybutory pneuma-
tyczne, Wiertła pneumatyczne, Pompy pneumatyczne, Wciągniki 
pneumatyczne, Gwoździarki pneumatyczne, Świdry pneumatyczne, 
Młoty pneumatyczne, Podnośniki pneumatyczne, Transportery 
pneumatyczne, Nożyce pneumatyczne, Zszywacze pneumatyczne, 
Pneumatyczne śrubokręty, Pneumatyczne urządzenia uruchamiają-
ce, Pneumatyczne siłowniki zaworowe, Zawory sterowane pneuma-
tycznie, Pneumatyczne wysysarki oleju odpadowego, Narzędzia 
ręczne z napędem pneumatycznym, Klucze zapadkowe z napędem 
pneumatycznym, Pneumatyczne wtryskiwacze paliwa do  silników, 
Mechaniczne i  pneumatyczne narzędzia do  podnoszenia, Pompy, 
kompresory i dmuchawy, Kompresory powietrza do pojazdów, Kom-
presory jako części maszyn i silników, Tłoki do kompresorów, Kompre-
sory do pralek, Kondensatory powietrzne [kompresory], Kompresory 
zrobotyzowane, Kompresory gazowe, Generatory gazu [kompresory] 
do  nadmuchiwania elastycznych konstrukcji, Generatory gazowe 
[kompresory] do nadmuchiwania sztywnych konstrukcji, Odciążające 
zawory zwrotne do  wylotów kompresorów powietrza, Generatory 
gazu [kompresory] do podnoszenia pod powierzchnią wody, Sprężar-
ki, Sprężarki powietrza, Sprężarki gazu, Sprężarki tłokowe, Sprężarki 
odśrodkowe, Sprężarki osiowe, Sprężarki obrotowe, Sprężarki elek-
tryczne, Sprężarki do  maszyn, Silniki do  sprężarek, Wentylatory 
do sprężania, Silniki na sprężone powietrze, Pompy na sprężone po-
wietrze, Maszyny na sprężone powietrze, Rozpylacze ze sprężonym 
powietrzem, Sprężarki do  klimatyzatorów powietrza, Maszyny 
na sprężone powietrze, Zawory ssące do sprężarek gazu, Zawory ssą-
ce do  sprężarek powietrza, Sprężarki chłodnicze do  instalacji chło-
dzących, Sprężarki chłodnicze do  instalacji grzewczych, Sprężyny 
amortyzujące do maszyn, Sprężarki powietrzne do systemów sprę-
żonego powietrza w pojazdach, Sprężarki do urządzeń klimatyzacyj-
nych, Zrobotyzowane pompy na sprężone powietrze, Zawory piloto-
we na  sprężone powietrze, Sprężarki do  osuszania maszyn, Tuleje 
sprężyste [części maszyn], Zawory przełączające sterowane sprężo-
nym powietrzem, Sprężarka do  suszarek do  odzieży, Laminowane 
sprężyny płytkowe stanowiące części maszyn, Pistolety do maszyn 
rozpylających sprężone płyny, Sprężarki [ubijarki] do  kontenerów 
na  odpady, Elektryczne urządzenia do  czyszczenia sprężonym po-
wietrzem, Sprężarki do urządzeń do uzdatniania powietrza, Spręży-
ny amortyzacyjne będące częściami układu zawieszenia maszyn, 
Sprężyny będące częściami elementów antywibracyjnych do  ma-
szyn, Pistolety do  maszyn rozpylających na  sprężone powietrze, 
Sprężarki do regeneracji i recyklingu gazów chłodniczych, Sprężarki 
[ubijarki] do pojazdów do zbierania odpadów, Dmuchawy do spręża-
nia, usuwania i transportu gazów, Sprężarki do doładowywania silni-
ków spalinowych wewnętrznego spalania, Dmuchawy do sprężania, 
wysysania i  transportu gazu, Dmuchawy do  sprężania, zasysania 
i  transportu ziarna, Zrobotyzowane pistolety do  maszyn rozpylają-
cych na sprężone powietrze, Automatyczne wlotowe zawory regulu-
jące do sprężarek powietrza tłokowych, Dmuchawy lub wentylatory 
do sprężania, zasysania i transportu ziarna, Śrubowe zawory wypły-
wowe dla sprężonego powietrza [części do maszyn], Śrubowe sprę-
żarki powietrzne, Obrotowe sprężarki powietrzne, Sprężyny [części 
maszyn], Szpule napędzane sprężyną, Maszyny zasilane sprężyną, 
Silniki sprężynowe, Sprężarki doładowujące, Sprężarki [maszyny], 
Sprężarki powietrzne, Sprężarki do odpadów, Sprężarki do lodówek, 

Elektryczne sprężarki rotacyjne, Smarownice na sprężone powietrze, 
Maszyny wykorzystujące sprężone powietrze, Filtry oleju [części ma-
szyn], Złącza uszczelniające [części maszyn], Cylindry separacyjne 
[części maszyn], Regulatory jako części maszyn, Zawory zamykane 
[części maszyn], Kondensatory pary [części maszyn], Miechy będące 
częściami maszyn, Dysze będące częściami maszyn, Tuleje będące 
częściami maszyn, Wentylatory będące częściami maszyn, Separato-
ry kondensatu, Separatory [maszyny], Separatory ślimakowe, Separa-
tory oleju, Separatory do oddzielania ciał stałych od cieczy, Zroboty-
zowane separatory, Podgrzewacze wody [części maszyn], Pompy, 
Pompy powietrza, Pompy paliwowe, Pompy elektryczne, Pompy od-
prowadzające olej, Wirówki oleju, Filtry olejowe, Filtry oleju do silni-
ków elektrycznych i  silników, Zbiorniki oleju [części silników pojaz-
dów], Zawory zanurzeniowe do zbiorników, Zbiorniki wyrównawcze 
[części maszyn], Zbiorniki wyrównawcze [części chłodnic pojazdów], 
Filtry będące częściami silników, Wkłady do maszyn filtrujących, Fil-
try powietrza do celów mechanicznych, Maszyny do filtrowania, Fil-
try do  maszyn, Urządzenia filtrujące, separujące i  wirówki, Hydrau-
liczne złącza obrotowe, Złącza narożne [części maszyn], Złącza 
uszczelniające [części silników], Miniaturowe elektronarzędzia stano-
wiące części zestawów, Obrabiarki do sprzedaży w formie zestawów, 
Narzędzia ręczne o napędzie mechanicznym, Narzędzia ręczne ob-
sługiwane mechanicznie, Szlifierki [ręczne, obsługiwane elektrycz-
nie], Narzędzia ręczne z napędem elektrycznym, Elektryczne narzę-
dzia ręczne, Ręczne wiertarki elektryczne, Młotki pneumatyczne 
[ręczne], Piły ręczne, elektryczne, Nożyce ręczne, elektryczne, Wier-
tarki ręczne elektryczne, Piły ręczne silnikowe, Narzędzia ręczne 
o napędzie innym niż ręczny, Klucze maszynowe [maszyny], Klucze 
zapadkowe z napędem elektrycznym, Klucze do mocowania świdrów 
[maszyny], Klucze o napędzie elektrycznym, Hydrauliczne klucze dy-
namometryczne, Frezarki do  kluczy, Klucze udarowe, Klucze dyna-
mometryczne [maszyny], Klucze zapadkowe [maszyny], Klucze zaci-
skające [maszyny], Zszywacze [maszyny], Maszyny do  zszywania, 
Zszywacze elektryczne, Zszywacze elektryczne, inne niż do użytku 
biurowego, Zszywacze pistoletowe o  napędzie elektrycznym, Plat-
formy podnoszące, Windy i podnośniki, Urządzenia podnośnikowe, 
Podnośniki hydrauliczne, Mechaniczne urządzenia podnoszące, Pra-
sy, Prasy [maszyny przemysłowe], Prasy filtracyjne, Prasy koszowe, 
Prasownice elektryczne, 8 Ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy 
do  obróbki materiałów, budowlane, do  naprawy i  konserwacji, Na-
rzędzia ręczne, Narzędzia ręczne o  napędzie ręcznym, Zszywacze 
ręczne, Piły ręczne, Nitownice ręczne, Dźwigniki ręczne [narzędzia 
ręczne], Świdry ręczne, Rozwiertaki [ręczne], Wiertarki ręczne, Pod-
nośniki ręczne, Kultywatory ręczne, Zszywarki ręczne, Opielacze 
ręczne, Ręczne wiertarki pionowe, Wiertła ręczne [narzędzia], Ścier-
nice [narzędzia ręczne], Frezy [narzędzia ręczne], Podnośniki ręczne 
(lewarki), Wiertarki [narzędzia ręczne], Rozwiertaki [narzędzia ręcz-
ne], Strugi [narzędzia ręczne], Dłuta [narzędzia ręczne], Noże, narzę-
dzia ręczne, Rysiki [narzędzia ręczne], Gwintowniki [narzędzia ręcz-
ne], Mieszadła [narzędzia ręczne], Narzędzia ścierne (ręczne), Pompy 
powietrza o napędzie ręcznym, Tarany [narzędzia ręczne], Ściski [na-
rzędzia ręczne], Ekspandery [narzędzia ręczne], Nitownice [narzędzia 
ręczne], Młotki [narzędzia ręczne], Pilśniarki [narzędzia ręczne], Pisto-
lety [narzędzia ręczne], Punktaki [narzędzia ręczne], Gwintownice 
[narzędzia ręczne], Czerpaki [narzędzia ręczne], Świdry [narzędzia 
ręczne], Grzechotki [narzędzia ręcznej, Skrobaki [narzędzia ręczne], 
Piły [narzędzia ręczne], Awaryjne narzędzia rozwierające [narzędzia 
ręczne], Awaryjne narzędzia wielofunkcyjne [narzędzia ręczne], Awa-
ryjne narzędzia tnące [narzędzia ręczne], 11 Instalacje i  urządzenia 
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Filtry 
do użytku przemysłowego i domowego, Instalacje i urządzenia sani-
tarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Urządzenia do su-
szenia, Urządzenia do  ogrzewania i  suszenia do  użytku osobistego, 
Instalacje i  urządzenia do  chłodzenia i  zamrażania, Filtry powietrza, 
Podgrzewacze powietrza, Generatory strumienia powietrza, Instalacje 
nawilżające powietrze, Instalacje filtrujące powietrze, Liniowe dyfuzo-
ry powietrza, Sterylizatory powietrza, Dmuchawy gorącego powie-
trza, Elektrostatyczne filtry powietrza, Filtry do  oczyszczania powie-
trza, Urządzenia do  oddzielania powietrza, Instalacje do  recyrkulacji 
powietrza, Urządzenia do recyrkulacji powietrza, Urządzenia na gorą-
ce powietrze, Instalacje do chłodzenia powietrza, Urządzenia do cyr-
kulacji powietrza, Urządzenia do  uzdatniania powietrza, Instalacje 
grzewcze do powietrza, Aparatura do suszenia powietrzem, Wentyla-
tory ze sprężonym powietrzem, Filtry do oczyszczaczy powietrza, In-
stalacje do  filtrowania powietrza, Urządzenia do  chłodzenia powie-
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trza, Filtry powietrza do  instalacji przemysłowych, Filtry powietrza 
do  urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacje do  odzyskiwania ciepła 
z powietrza, Urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza, Instala-
cje i urządzenia do uzdatniania powietrza, Instalacje klimatyzacyjne, 
Klimatyzatory, Agregaty klimatyzacyjne, Suszarki na  schłodzone 
sprężone powietrze, Stacjonarne palniki na sprężone powietrze, Ge-
neratory pary, Filtry do użycia z urządzeniami do wytwarzania pary, 
Instalacje do wytwarzania pary, Zasobniki pary, Urządzenia do wy-
twarzania pary, Urządzenia przeznaczone do  wytwarzania pary, 
Przegrzewacze pary [do celów przemysłowych], Wyciągi wentylacyj-
ne do pary, Osuszacze powietrza, Osuszacze do zastosowania w go-
spodarstwie domowym, Wymienniki ciepła, Wymienniki ciepła, inne 
niż części maszyn, Wymienniki ciepła do  usuwania kondensatów, 
Ogrzewacze powietrza, Dystrybutory powietrza, Nawilżacze powie-
trza, Oczyszczacze powietrza, Kurtyny powietrzne, Dmuchawy zim-
nego powietrza, Urządzenia dejonizacji powietrza, Aparatura 
do podgrzewania powietrza, Separatory do oczyszczania powietrza, 
Instalacje do wyciągu powietrza, Urządzenia do odświeżania powie-
trza, Instalacje do  uzdatniania powietrza, Urządzenia do  mrożenia 
powietrza, Urządzenia do sterylizacji powietrza, Wirniki powietrzne 
do wentylacji, Kurtyny powietrzne do wentylacji, Aparatura i maszy-
ny do oczyszczania powietrza, Urządzenia do ogrzewania, Urządze-
nia do wentylacji, Urządzenia i instalacje do wentylacji, Filtry do uży-
cia z urządzeniami do wentylacji, Przenośne urządzenia do wentylacji, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlany-
mi, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usłu-
gi w zakresie zarządzania inwentarzem części i komponentów świad-
czone na rzecz wytwórców i dostawców, Informacja marketingowa, 
Reklama i marketing, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Usługi 
franczyzowe związane z pomocą dla firm, Pomoc w zarządzaniu biz-
nesowym w ramach kontraktu franczyzowego, Pomoc w komercjali-
zacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Doradztwo biz-
nesowe w  zakresie prowadzenia restauracji w  oparciu o  umowę 
franczyzy, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie 
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlo-
wych lub w zarządzaniu nimi, Usługi doradztwa biznesowego zwią-
zane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku ze smarami, przemysłowymi tłuszczami, woskami 
i płynami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami i mate-
riałami oświetleniowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  olejami technicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z substancjami przeciw zatarciowymi [olejami], Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z olejami smarowymi [smarami przemysłowymi], 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z narzędziami pneumatycz-
nymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pompami, kompreso-
rami i dmuchawami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprę-
żarkami powietrza i  częściami do  nich, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z narzędziami ręcznymi o napędzie mechanicznym, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z filtrami do maszyn, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w  związku z  narzędziami ręcznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z ręcznie sterowanymi narzędziami i przyrząda-
mi do  obróbki materiałów, naprawy i  konserwacji, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  instalacjami i  urządzeniami do  ogrzewania, 
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z filtrami do użytku przemysłowego i domowego, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami i urządzeniami 
sanitarnymi, sprzętem do zaopatrywania w wodę i  sanitacji, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do suszenia, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z filtrami powietrza, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z aparaturą i maszynami do oczyszczania 
powietrza, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  urządzeniami 
do ogrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzenia 
do wentylacji, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami 
i urządzeniami do uzdatniania powietrza, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z instalacjami klimatyzacyjnymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w  związku ze  smarami, przemysłowymi tłuszczami, woskami 
i płynami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami i materia-
łami oświetleniowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oleja-
mi technicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z substancja-
mi przeciw zatarciowymi [olejami], Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  olejami smarowymi [smarami przemysłowymi], Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  narzędziami pneumatycznymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  pompami, kompresorami 
i dmuchawami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprężarkami 
powietrza i częściami do nich, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 

z narzędziami ręcznymi o napędzie mechanicznym, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z filtrami do maszyn, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  narzędziami ręcznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z ręcznie sterowanymi narzędziami i przyrządami do ob-
róbki materiałów, naprawy i konserwacji, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z  instalacjami i urządzeniami do ogrzewania, wentylacji, 
klimatyzacji i  oczyszczania powietrza, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z filtrami do użytku przemysłowego i domowego, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami i urządzeniami sanitar-
nymi, sprzętem do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z urządzeniami do suszenia, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z filtrami powietrza, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z aparaturą i maszynami do oczyszczania powietrza, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w  związku z  urządzeniami do  ogrzewania, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  urządzenia do  wentylacji, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z  instalacjami i urządzeniami 
do uzdatniania powietrza, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z in-
stalacjami klimatyzacyjnymi .

(111) 359333 (220) 2022 07 19 (210) 545258
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) PERFECTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łany (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PERFECTA
(510), (511) 20 Meble, meble sklepowe, regały sklepowe, regały 
wystawiennicze, regały archiwizacyjne, regały biblioteczne, regały 
magazynowe, profile meblowe niemetalowe, lady sprzedażowe [me-
ble], lady robocze [meble], lady do celów prezentacji, gabloty [inne 
niż chłodnicze lady przeszklone], gabloty wystawowe, ekspozytory, 
stoliki ekspozycyjne, wielopozycyjne stelaże na prasę, stojaki (w tym 
obrotowe), skrzynie, kosze niemetalowe, stoiska wystawowe, szyldy 
z  drewna lub tworzyw sztucznych, tablice ogłoszeniowe, wieszaki 
na ubrania, meble biurowe metalowe, zabudowy wystawowe [me-
ble] metalowe, segmenty ścienne metalowe [meble], szafki metalo-
we [meble], elementy metalowe mebli segmentowych [meble], rega-
ły metalowe (systemy półkowe) [meble], metalowe ramy wystawowe 
(gablotki ścienne) [meble], 42 Projektowanie mebli, usługi projekto-
wania rozmieszczenia mebli biurowych, usługi stylizacji i  wzornic-
twa przemysłowego, doradztwo techniczne w  zakresie materiałów 
i technologii do dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie projektowania, 
aranżacji i dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie projektowania, aranża-
cji i dekoracji miejsc plenerowych .

(111) 359334 (220) 2022 07 21 (210) 545377
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) WOJCIECHOWSKA MAŁGORZATA, Izabelin C (PL)
(540) (znak słowny)
(540) XNieruchomości
(510), (511) 16 Broszury w  zakresie sprzedaży nieruchomości, 35 
Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Reklamowanie nie-
ruchomości mieszkaniowych i  komercyjnych, Sprzedaż aukcyjna 
nieruchomości, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościa-
mi, Organizacja i  przeprowadzanie aukcji nieruchomości, Aukcje 
nieruchomości, Analiza marketingowa nieruchomości, 36 Agencje 
mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości, Agencje 
pośrednictwa w  handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa 
handlu nieruchomościami, Doradztwo dotyczące inwestowania 
w nieruchomości, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem 
w  nieruchomości, Doradztwo w  dziedzinie zakupu nieruchomości, 
Administrowanie nieruchomościami, Administrowanie sprawami 
finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Doradztwo w  zakresie 
nieruchomości, Doradztwo związane z  kredytami hipotecznymi 
na  nieruchomości mieszkaniowe, Ocena i  wycena nieruchomości, 
Inwestowanie w  nieruchomości, Pomoc w  zakresie nabywania nie-
ruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, 
Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wy-
najmu budynków, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu 
budynków, Usługi agencji nieruchomości przy zakupie i  wynajmie 
przedsiębiorstw, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem 
i  sprzedażą budynków, Usługi agencji nieruchomości w  zakresie 
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dzierżawy ziemi, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości miesz-
kaniowych, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, 
Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usłu-
gi doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nierucho-
mości, Usługi wyceny nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem 
i  nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym 
dotyczące transakcji w  zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania 
nieruchomościami, Wycena nieruchomości .

(111) 359335 (220) 2022 07 11 (210) 545001
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) ALEKSIEJEW ALEKSANDER FHU AVC, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPACOWANE
(540) 

(591) czarny, biały
(531) 26 .11 .03, 26 .11 .08, 26 .02 .16, 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 43 Bary przekąskowe, Catering w  kafeteriach szybkiej 
obsługi, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Pizzerie, Przygotowywanie i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje 
do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania na wynos, Re-
stauracje z grillem, Rezerwacja stolików w restauracjach, Serwowanie 
jedzenia i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, Udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem 
żywności i  napojów, Usługi barów i  restauracji, Usługi barów typu 
fast-food na wynos, Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracyj-
ne, 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 żyw-
ności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje .

(111) 359336 (220) 2022 07 18 (210) 545272
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) PAULA RK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) paula OKNA BRAMY DRZWI ROLETY
(540) 

(591) czarny, zielony, biały
(531) 07 .01 .08, 07 .01 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 20 Zamknięcia do okien (Nieelektryczne, niemetalowe-), 
Rolety do  okien: Rolety wewnętrzne okienne, Rolety z  plecionek 
drewnianych [meble], Rolki do okien, niemetalowe, Osprzęt nieme-
talowy do  okien, Żaluzje wewnętrzne, Prowadnice niemetalowe 
do  drzwi przesuwnych, Żaluzje wewnętrzne, Rolety wewnętrzne 
okienne papierowe, Żaluzje weneckie, Karnisze, Przesłony prze-
ciwsłoneczne [listewkowe zewnętrzne], 37 Montaż drzwi i  okien, 
Montaż bram, Montaż okuć okiennych, Montaż żaluzji i rolet, Usługi 
montażu zasłon, Konserwacja okien, Usługi szklarskie, wstawianie, 
konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, Konserwacja urządzeń au-
tomatycznych, Naprawa ościeżnic drzwiowych, Instalacja urządzeń 
do otwierania drzwi .

(111) 359337 (220) 2022 06 30 (210) 544650
(151) 2022 12 05 (441) 2022 08 16
(732) KRAUSE BOGUSŁAWA J ., Rurzyca (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BJK CHANGE 4 GOOD

(540) 

(591) złoty
(531) 02 .01 .23, 05 .01 .16, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .02
(510), (511) 41 Prowadzenie doradztwa zawodowego w  zakresie 
edukacji lub kształcenia, Organizowanie i  prowadzenie kursów 
i  wykładów, Udzielanie informacji o  edukacji, o  imprezach rozryw-
kowych, o  rekreacji, Świadczenie usług w  zakresie poprawiania 
kondycji, Komputerowe przygotowanie materiałów do  publikacji, 
Organizowanie konkursów w  zakresie edukacji lub rozrywki, Pu-
blikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i  czasopism, Nagrywanie filmów, Nauczanie korespondencyjne, 
Organizowanie i  prowadzenie konferencji, Organizowanie i  pro-
wadzenie kongresów, Organizowanie i  prowadzenie warsztatów 
[szkoleń], Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie 
i  prowadzenie sympozjów, Organizowanie i  prowadzenie zjazdów, 
pisanie tekstów innych niż reklamowych, Produkcja filmów, Produk-
cja programów radiowych i  telewizyjnych, Organizowanie wystaw 
związanych z  kulturą lub edukacją, Organizowanie i  prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, 42 Analityczne usługi labora-
toryjne, Analizy chemiczne, badania: biologiczne, chemiczne, bakte-
riologiczne, genetyczne, w  dziedzinie fizyki, kosmetyki, w  zakresie 
ochrony środowiska naturalnego, Badawczo-rozwojowe prace dla 
osób trzecich, Usługi badawczo-rozwojowe oraz doradztwo w  za-
kresie biologii, chemii, biotechnologii, hermeneutyki, astronomii, 
fizyki kwantowej, genetyki molekularnej, biologii molekularnej, bio-
chemii, Uzdrawianie przez świadomość, Konsultacje i  badania bak-
teriologiczne, laboratoria naukowe, medyczne, badawcze, publiko-
wanie informacji naukowych, Usługi doradcze dotyczące nauki, 44 
Doradztwo w  zakresie biorytmów, Doradztwo w  zakresie dietetyki 
i odżywiania, Dostarczanie informacji dotyczących programowania 
neurolingwistycznego, Masaże, Muzykoterapia w celach fizycznych, 
psychologicznych i kognitywnych, Usługi w zakresie terapii relaksa-
cyjnej, Usługi w zakresie masaży terapeutycznych, Usługi związane 
z  homeopatią, Usługi związane z  naturopatią, Planowanie i  nad-
zorowanie diety, Psychodietetyka, Udzielanie informacji na  temat 
poradnictwa dietetycznego i  żywieniowego, Udzielanie informacji 
w  zakresie suplementów diety i  odżywiania, Udzielanie informacji 
o wartości odżywczej produktów spożywczych, Udzielanie informa-
cji w zakresie biologicznych podstaw psychoterapii, Usługi w zakre-
sie muzykoterapii, Usługi w zakresie aromaterapii, Usługi w zakresie 
programowania neurolingwistycznego, Usługi w  zakresie zdrowia 
psychicznego, Udzielanie porad psychologicznych, Zabiegi terapeu-
tyczne dla ciała, Ziołolecznictwo, Usługi w zakresie medycyny alter-
natywnej, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi terapeutycz-
ne, Usługi klinik medycznych, rehabilitacja osób po maltretowaniu, 
Usługi prowadzenia placówek rekonwalescencji i usług sanatoriów, 
Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi telemedyczne, Usługi badań 
krwi, Psychoneuroimmunologia, Hipnoza, Akupunktura, Akupre-
sura, Doradztwo genetyczne, Usługi w zakresie medycyny i zdrowia 
związane z  DNA, genetyką i  testami genetycznymi, Usługi badaw-
czo-rozwojowe oraz doradztwo w  zakresie cytologii, naturoterapii, 
medycyny naturalnej, medycyny wielowymiarowej, medycyny ener-
getycznej, tradycyjnej medycyny chińskiej, pomoc medyczna, Usłu-
gi medyczne, Usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych 
i leczniczych świadczone przez laboratoria medyczne, Usługi dorad-
cze w zakresie zdrowia, Usługi higieniczne i kosmetyczne, Usługi kli-
nik medycznych, Ośrodki zdrowia, Usługi medycyny alternatywnej, 
Usługi kuracji uzdrowiskowych, Opieka paliatywna, Szpitale, Pla-
cówki rekonwalescencji, Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, 
Doradztwo w  zakresie diety i  odżywiania się, Fizjoterapia, Doradz-
two w  zakresie dietetyki odżywiania, Usługi szkoleniowe związane 
z terapią dotyczącą analizy pierwotnych przyczyn poprzez hipnozę, 
Terapia poznawczo-behawioralna (ang . cognitive-behavioral thera-
py-CBT), Usługi medyczne .

(111) 359338 (220) 2022 05 25 (210) 543403
(151) 2022 11 25 (441) 2022 08 08
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(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Plusssz 100% CODZIENNIE
(540) 

(591) biały, ciemnofioletowy, fioletowy, czerwony, 
ciemnopomarańczowy, pomarańczowy, jasnopomarańczowy, żółty, 
jasnozielony, zielony, ciemnozielony, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26 .01 .03, 26 .01 .11, 26 .01 .12, 26 .11 .01, 29 .01 .15, 27 .05 .01
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole do odświeża-
nia i oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsa-
my inne niż do celów medycznych, Balsamy do celów kosmetycznych, 
Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, Chus-
teczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chusteczki pielę-
gnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i  antyperspiranty, Emulsje 
do ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, Kostki my-
dła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], Kremy 
dla niemowląt [nielecznicze], Kremy do mycia, Kremy do oczyszczania 
skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do skóry, Kremy 
i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Maści [nielecznicze], Ma-
seczki do  skóry [kosmetyki], Maski kosmetyczne, Mleczka do  ciała, 
Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone chusteczki do oczysz-
czania [nielecznicze, do  użytku osobistego], Nasączone chusteczki 
do użytku kosmetycznego, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji uro-
dy, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty toaleto-
we, Nielecznicze produkty do  pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze 
produkty do  pielęgnacji twarzy, Nielecznicze produkty ochronne 
do  ust, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze preparaty 
do pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, Nie-
lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, 
Nielecznicze preparaty do  pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty 
do  pielęgnacji ust, Nielecznicze serum do  skóry, Nielecznicze sole 
do  kąpieli, Nielecznicze spraye do  jamy ustnej, Nielecznicze środki 
do mycia zębów, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, Nieleczni-
cze płyny do płukania ust, Nielecznicze płyny do włosów, Olejki esen-
cjonalne i ekstrakty aromatyczne, Opakowania uzupełniające do do-
zowników kosmetyków, Pianki [kosmetyki], Płynne kremy [kosmetyki], 
Płyny do  pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do  mycia, Preparaty 
do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty aromaterapeu-
tyczne, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], 
Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybo-
ry toaletowe], Preparaty do demakijażu, Preparaty do mycia i pielęgna-
cji ciała, Preparaty do  pielęgnacji skóry, oczu i  paznokci, Preparaty 
do  ochrony przeciwsłonecznej, Preparaty do  opalania, Preparaty 
do  pielęgnacji zębów, Preparaty do  pielęgnacji włosów, Preparaty 
do  włosów, Preparaty higieniczne w  postaci środków toaletowych, 
Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty przeciwpotne, Preparaty toale-
towe, Spraye do ciała, Sole do kąpieli, Środki toaletowe, Środki do hi-
gieny jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Szampony, Talki 
do ciała, Toniki do skóry, Waciki do celów kosmetycznych, Wata kosme-
tyczna, Wazelina kosmetyczna, Zasypki do ciała [talk], Żele do użytku 
kosmetycznego, Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne 
środki do mycia, Antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania 
skóry, Antyseptyczne preparaty do  mycia, Antyseptyczne preparaty 
do pielęgnacji ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposa-
żone, Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowa-
ne], Balsamy do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki], 
Chemiczne tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryjne, Chus-
teczki odkażające, Czopki, Dietetyczna żywność do  celów medycz-
nych, Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Dietetycz-
ne dodatki do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane do celów 
medycznych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane 
do celów medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów me-

dycznych, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycz-
nych, Dodatki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe 
i mineralne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów 
leczniczych, Farmaceutyczne preparaty i  substancje antyalergiczne, 
Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słody-
cze, Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i na-
turalne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycznych, 
Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Higieniczne (ban-
daże-), Intymne preparaty nawilżające, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki 
do  celów farmaceutycznych, Kompresy, Kremy dla dzieci [lecznicze], 
Kremy do  użytku dermatologicznego, Kremy do  pielęgnacji skóry 
do użytku medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy lecznicze, Kro-
ple do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów medycznych, 
Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów do celów medycznych 
i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodatki do żywności, 
Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza guma do żucia, Lecznicze napoje 
mineralne, Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, 
Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, 
Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecznicze preparaty do pielę-
gnacji włosów, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze preparaty 
w sprayu do nosa, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze 
płyny do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze płyny na wy-
sypkę pieluszkową, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, Leczni-
cze kuracje do skóry głowy, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze pudry 
dla niemowląt, Lecznicze pudry do ciała, Lecznicze szampony, Leczni-
cze żele do ciała, Lekarstwa, Leki dla ludzi, Maści lecznicze, Maści anty-
septyczne, Materiał opatrunkowy do  celów medycznych, Materiały 
opatrunkowe, medyczne, Mieszaniny farmaceutyczne, Mineralne pre-
paraty spożywcze do celów medycznych, Mineralne suplementy diety, 
Mineralne suplementy odżywcze, Mleko w proszku [żywność dla nie-
mowląt], Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Mydła anty-
bakteryjne, Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła dezynfe-
kujące, Napoje dla niemowląt, Napoje stosowane w  lecznictwie, 
Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje 
ziołowe do  użytku leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chus-
teczki antyseptyczne, Nasączone płatki lecznicze, Nasączone chus-
teczki lecznicze, Nasączone płatki zawierające preparaty lecznicze, 
Nasączone waciki lecznicze, Nutraceutyki do  stosowania jako suple-
menty diety, Odkażający preparat do mycia rąk, Odżywcze suplemen-
ty diety, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki 
posiłków, Okłady, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i apli-
katory, Olejki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do  ran, Pa-
stylki do  ssania do  celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] 
do użytku medycznego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy 
jednorazowe, Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, 
Płyny do celów farmaceutycznych, Podpaski, Preparaty antybakteryj-
ne, Preparaty antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż my-
dło], Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologicz-
ne, Preparaty dietetyczne i  odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, 
Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farmakolo-
giczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty 
i substancje farmaceutyczne, Preparaty i substancje lecznicze, Prepa-
raty i substancje mineralne do celów medycznych, Preparaty medycz-
ne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty mineralne do  celów me-
dycznych, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne 
dla kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Pre-
paraty witaminowe i  mineralne, Preparaty wzbogacające organizm 
w  niezbędne witaminy i  mikroelementy, Preparaty z  pierwiastkami 
śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Probio-
tyki (suplementy), Produkty dietetyczne do celów medycznych, Pro-
dukty żywnościowe dla niemowląt, Puste kapsułki na środki farmaceu-
tyczne, Roztwory do  szkieł kontaktowych, Roztwory do  sterylizacji, 
Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory oczyszczające do użyt-
ku medycznego, Słodziki dietetyczne do  celów medycznych, Sole 
do celów medycznych, Słodycze do celów leczniczych, Sole mineralne 
do celów medycznych, Spraye antyalergiczne, Spraye antybakteryjne, 
Spraye antyseptyczne w  formie aerozolu do  stosowania na  skórę, 
Spraye lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi oddecho-
we, Spraye do  gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do  celów medycz-
nych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i  antyseptyczne, 
Środki dezynfekcyjne do  celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne 
do celów medycznych, Środki dezynfekujące do użytku domowego, 
Środki do higieny intymnej dla kobiet, Środki do płukania nosa, Środki 
do uwalniania leków, Środki do sterylizacji, Środki odkażające, Środki 
odkażające do użytku domowego, Strzykawki napełnione preparata-
mi farmaceutycznymi do  celów medycznych, Substancje chłonne 
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do higieny osobistej, Substancje dietetyczne dla niemowląt, Substytu-
ty mleka matki, Suplementy diety, Suplementy diety i preparaty diete-
tyczne, Suplementy mineralne do żywności, Suplementy prebiotycz-
ne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywnościowe, Tabletki do ssania 
do celów farmaceutycznych, Tabletki przeciwutleniające, Tabletki wi-
taminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki [lecznicze], Tłuszcze do ce-
lów medycznych, Terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, Tran, 
Wchłaniające artykuły higieniczne, Wazelina do  celów medycznych, 
Wata do celów farmaceutycznych, Wata do celów medycznych, Waciki 
do użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antyseptyczna, Wata 
aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku medycznego, Wilgotne ręczni-
ki papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, Witaminy 
i  preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, 
Wkładki do stanika dla karmiących matek, Woda utleniona do celów me-
dycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody mineralne do ce-
lów medycznych, Wstępnie wypełnione strzykawki do  celów medycz-
nych, Wyciągi z  ziół leczniczych, Wyciągi z  roślin leczniczych, Wyroby 
chemiczne do  celów farmaceutycznych, Wywary do  celów farmaceu-
tycznych, Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutyczne-
go, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające do użytku oso-
bistego, Żelki witaminowe, Zioła lecznicze, Ziołowe suplementy diety dla 
osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żywność dla diabety-
ków, Żywność dla diet medycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność 
liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Żywność homoge-
nizowana przystosowana do celów medycznych, 10 Aplikatory do leków, 
Aplikatory do preparatów farmaceutycznych, Aplikatory do preparatów 
antybakteryjnych, Aplikatory do preparatów antyseptycznych, Artykuły 
do karmienia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gą-
bek [do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły do opie-
ki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże nieelastyczne 
[usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki z  kroplomierzem 
do  celów medycznych, Buteleczki do  karmienia niemowląt, Butelki 
dla dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butel-
ki do przechowywania mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, 
Gryzaki na ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice me-
dyczne, Łyżki do podawania leków, Maski higieniczne do celów me-
dycznych, Maski medyczne, Maski na twarz do użytku medycznego, 
Maski ochronne na  nos do  użytku medycznego, Maski ochronne 
na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na usta do użytku 
medycznego, Maski sanitarne do celów medycznych, Osłonki laktacyj-
ne do karmienia piersią, Osłony ochronne na twarz do użytku medycz-
nego, Pojemniki do  aplikowania leków, Pojemniki na  butelki do  kar-
mienia, Pompki do  użytku medycznego przy podawaniu lekarstw 
z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów medycznych, Smoczki, 
Spraye [aerozole] do celów medycznych, Strzykawki do celów medycz-
nych i do zastrzyków, Strzykawki do zastrzyków, Termometry do po-
miaru gorączki, Termometry lekarskie, Zakraplacze do oczu, Zakrapla-
cze do  celów medycznych, Zakraplacze do  podawania lekarstw, 
sprzedawane puste, Zamknięcia do  butelek do  karmienia, Zawieszki 
do smoczków .

(111) 359339 (220) 2022 05 25 (210) 543404
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(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Twój suplement diety Plusssz
(540) 

(591) biały, ciemnofioletowy, fioletowy, czerwony, 
ciemnopomarańczowy, pomarańczowy, jasnopomarańczowy, żółty, 
jasnozielony, zielony, ciemnozielony, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26 .01 .03, 26 .01 .11, 26 .01 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .15

(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole do odświe-
żania i  oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe], 
Balsamy inne niż do celów medycznych, Balsamy do celów kosme-
tycznych, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycz-
nych, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chu-
steczki pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, 
Emulsje do  ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, 
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne niż leczni-
cze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy do  mycia, Kremy 
do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kre-
my do skóry, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Ma-
ści [nielecznicze], Maseczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetycz-
ne, Mleczka do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone 
chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], Na-
sączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nielecznicze prepa-
raty do  pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do  masażu, Nie-
lecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji 
niemowląt, Nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, Nieleczni-
cze produkty ochronne do  ust, Nielecznicze produkty toaletowe, 
Nielecznicze preparaty do  pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty 
do  pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do  pielęgnacji włosów 
do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji skó-
ry, Nielecznicze preparaty do  pielęgnacji ust, Nielecznicze serum 
do skóry, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze spraye do  jamy 
ustnej, Nielecznicze środki do  mycia zębów, Nielecznicze płyny 
do oczyszczania skóry, Nielecznicze płyny do płukania ust, Nieleczni-
cze płyny do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, Pianki [ko-
smetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [ko-
smetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji 
i  golenia, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące pro-
mieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do higieny intymnej 
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do de-
makijażu, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielę-
gnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsłonecz-
nej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zębów, Prepara-
ty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów, Preparaty higienicz-
ne w  postaci środków toaletowych, Preparaty fitokosmetyczne, 
Preparaty przeciwpotne, Preparaty toaletowe, Spraye do ciała, Sole 
do  kąpieli, Środki toaletowe, Środki do  higieny jamy ustnej, Środki 
perfumeryjne i zapachowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, 
Waciki do  celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina ko-
smetyczna, Zasypki do  ciała [talk], Żele do  użytku kosmetycznego, 
Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne środki do mycia, 
Antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, Antysep-
tyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji 
ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artyku-
ły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy 
do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki], Chemiczne 
tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odka-
żające, Czopki, Dietetyczna żywność do  celów medycznych, Diete-
tyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Dietetyczne dodatki 
do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycz-
nych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów 
medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
Dietetyczne substancje przystosowane do  celów medycznych, Do-
datki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe i mineral-
ne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczni-
czych, Farmaceutyczne preparaty i  substancje antyalergiczne, Far-
maceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, 
Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i  natu-
ralne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycznych, 
Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Higieniczne (ban-
daże-), Intymne preparaty nawilżające, Kapsułki na  lekarstwa, Kap-
sułki do celów farmaceutycznych, Kompresy, Kremy dla dzieci [lecz-
nicze], Kremy do  użytku dermatologicznego, Kremy do  pielęgnacji 
skóry do użytku medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy leczni-
cze, Krople do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów me-
dycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów do celów 
medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodat-
ki do żywności, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza guma do żucia, 
Lecznicze napoje mineralne, Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze 
oliwki dla niemowląt, Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny 
do płukania jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecz-
nicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty toaleto-



66 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 10/2023

we, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze płyny do prze-
mywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, Lecznicze płyny po gole-
niu, Lecznicze płyny na  wysypkę pieluszkową, Lecznicze maści 
na wysypkę pieluszkową, Lecznicze kuracje do skóry głowy, Leczni-
cze kremy do skóry, Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry 
do ciała, Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki 
dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opatrunko-
wy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, medyczne, Mie-
szaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty spożywcze do celów 
medycznych, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy 
odżywcze, Mleko w proszku [żywność dla niemowląt], Multiwitami-
ny, Musujące tabletki witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła 
i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, Napoje dla 
niemowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, 
Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe do użytku leczni-
czego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki antyseptyczne, Nasą-
czone płatki lecznicze, Nasączone chusteczki lecznicze, Nasączone 
płatki zawierające preparaty lecznicze, Nasączone waciki lecznicze, 
Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Odkażający prepa-
rat do mycia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze mieszanki 
do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady, Opatrun-
ki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Olejki lecznicze, 
Opatrunki elastyczne, Opatrunki do  ran, Pastylki do  ssania do  ce-
lów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku medyczne-
go, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy jednorazowe, Pie-
luszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, Płyny do  ce-
lów farmaceutycznych, Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Prepa-
raty antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], 
Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, 
Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Pre-
paraty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty farmakolo-
giczne do pielęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Prepa-
raty i  substancje farmaceutyczne, Preparaty i  substancje lecznicze, 
Preparaty i  substancje mineralne do  celów medycznych, Preparaty 
medyczne, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty mineralne do ce-
lów medycznych, Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty hi-
gieniczne dla kobiet, Preparaty witaminowe w postaci suplementów 
diety, Preparaty witaminowe i  mineralne, Preparaty wzbogacające 
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty z pier-
wiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty ziołowe do celów medycz-
nych, Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne do celów me-
dycznych, Produkty żywnościowe dla niemowląt, Puste kapsułki 
na  środki farmaceutyczne, Roztwory do  szkieł kontaktowych, Roz-
twory do sterylizacji, Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Roztwory 
oczyszczające do  użytku medycznego, Słodziki dietetyczne do  ce-
lów medycznych, Sole do  celów medycznych, Słodycze do  celów 
leczniczych, Sole mineralne do celów medycznych, Spraye antyaler-
giczne, Spraye antybakteryjne, Spraye antyseptyczne w formie aero-
zolu do stosowania na skórę, Spraye lecznicze, Spraye do nosa udroż-
niające górne drogi oddechowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye 
ziołowe do celów medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezyn-
fekcyjne i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higienicz-
nych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfe-
kujące do użytku domowego, Środki do higieny intymnej dla kobiet, 
Środki do płukania nosa, Środki do uwalniania leków, Środki do ste-
rylizacji, Środki odkażające, Środki odkażające do użytku domowe-
go, Strzykawki napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów 
medycznych, Substancje chłonne do  higieny osobistej, Substancje 
dietetyczne dla niemowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy 
diety, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy mine-
ralne do żywności, Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, 
Suplementy żywnościowe, Tabletki do  ssania do  celów farmaceu-
tycznych, Tabletki przeciwutleniające, Tabletki witaminowe, Talk 
leczniczy, Tampony, Toniki [lecznicze], Tłuszcze do  celów medycz-
nych, Terapeutyczne lecznicze preparaty do kąpieli, Tran, Wchłania-
jące artykuły higieniczne, Wazelina do  celów medycznych, Wata 
do  celów farmaceutycznych, Wata do  celów medycznych, Waciki 
do  użytku medycznego, Waciki odkażające, Wata antyseptyczna, 
Wata aseptyczna, Węgiel aktywny do użytku medycznego, Wilgotne 
ręczniki papierowe do rąk nasączone płynem farmaceutycznym, Wi-
taminy i preparaty witaminowe, Witaminy prenatalne, Wkładki higie-
niczne, Wkładki do  stanika dla karmiących matek, Woda utleniona 
do celów medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody 
mineralne do celów medycznych, Wstępnie wypełnione strzykawki 
do  celów medycznych, Wyciągi z  ziół leczniczych, Wyciągi z  roślin 

leczniczych, Wyroby chemiczne do celów farmaceutycznych, Wywa-
ry do  celów farmaceutycznych, Żele antybakteryjne, Żele do  ciała 
do  użytku farmaceutycznego, Żele do  użytku dermatologicznego, 
Żele nawilżające do użytku osobistego, Żelki witaminowe, Zioła lecz-
nicze, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaga-
niach dietetycznych, Żywność dla diabetyków, Żywność dla diet me-
dycznych, Żywność dla niemowląt, Żywność liofilizowana przystoso-
wana do celów medycznych, Żywność homogenizowana przystoso-
wana do  celów medycznych, 10 Aplikatory do  leków, Aplikatory 
do  preparatów farmaceutycznych, Aplikatory do  preparatów anty-
bakteryjnych, Aplikatory do preparatów antyseptycznych, Artykuły 
do karmienia i smoczki, Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gą-
bek [do użytku medycznego], Aplikatory bandaży, Artykuły do opie-
ki nad niemowlętami, Bandaże elastyczne, Bandaże nieelastyczne 
[usztywniające], Bandaże uciskowe, Buteleczki z  kroplomierzem 
do  celów medycznych, Buteleczki do  karmienia niemowląt, Butelki 
dla dzieci, Buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, Butel-
ki do przechowywania mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, 
Gryzaki na  ząbkowanie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice 
medyczne, Łyżki do  podawania leków, Maski higieniczne do  celów 
medycznych, Maski medyczne, Maski na twarz do użytku medyczne-
go, Maski ochronne na nos do użytku medycznego, Maski ochronne 
na twarz do użytku medycznego, Maski ochronne na usta do użytku 
medycznego, Maski sanitarne do celów medycznych, Osłonki lakta-
cyjne do karmienia piersią, Osłony ochronne na twarz do użytku me-
dycznego, Pojemniki do  aplikowania leków, Pojemniki na  butelki 
do  karmienia, Pompki do  użytku medycznego przy podawaniu le-
karstw z pojemników, Rękawiczki ochronne do celów medycznych, 
Smoczki, Spraye [aerozole] do celów medycznych, Strzykawki do ce-
lów medycznych i do zastrzyków, Strzykawki do zastrzyków, Termo-
metry do  pomiaru gorączki, Termometry lekarskie, Zakraplacze 
do oczu, Zakraplacze do celów medycznych, Zakraplacze do poda-
wania lekarstw, sprzedawane puste, Zamknięcia do butelek do kar-
mienia, Zawieszki do smoczków .

(111) 359340 (220) 2022 05 25 (210) 543405
(151) 2022 11 25 (441) 2022 08 08
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Twój suplement diety Plusssz
(540) 

(591) biały, ciemnofioletowy, fioletowy, czerwony, 
ciemnopomarańczowy, pomarańczowy, jasnopomarańczowy, żółty, 
jasnozielony, zielony, ciemnozielony, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26 .01 .06, 26 .01 .11, 26 .01 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 3 Aerozole do gardła [nielecznicze], Aerozole do odświe-
żania i  oczyszczania skóry, Antyperspiranty [przybory toaletowe], 
Balsamy inne niż do celów medycznych, Balsamy do celów kosme-
tycznych, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycz-
nych, Chusteczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, Chu-
steczki pielęgnacyjne dla niemowląt, Dezodoranty i antyperspiranty, 
Emulsje do  ciała, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki, 
Kostki mydła do mycia ciała, Kremy dermatologiczne [inne niż leczni-
cze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy do  mycia, Kremy 
do oczyszczania skóry, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kre-
my do skóry, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, Ma-
ści [nielecznicze], Maseczki do skóry [kosmetyki], Maski kosmetycz-
ne, Mleczka do ciała, Mleczka kosmetyczne, Mydła i żele, Nasączone 
chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], Na-
sączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Nielecznicze prepa-
raty do  pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do  masażu, Nie-
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lecznicze preparaty toaletowe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji 
niemowląt, Nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, Nieleczni-
cze produkty ochronne do  ust, Nielecznicze produkty toaletowe, 
Nielecznicze preparaty do  pielęgnacji ciała, Nielecznicze preparaty 
do  pielęgnacji stóp, Nielecznicze preparaty do  pielęgnacji włosów 
do celów kosmetycznych, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji skó-
ry, Nielecznicze preparaty do  pielęgnacji ust, Nielecznicze serum 
do skóry, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze spraye do  jamy 
ustnej, Nielecznicze środki do  mycia zębów, Nielecznicze płyny 
do oczyszczania skóry, Nielecznicze płyny do płukania ust, Nieleczni-
cze płyny do włosów, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 
Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, Pianki [ko-
smetyki], Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry [ko-
smetyki], Płyny do mycia, Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji 
i  golenia, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty blokujące pro-
mieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do higieny intymnej 
lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Preparaty do de-
makijażu, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty do pielę-
gnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do ochrony przeciwsłonecz-
nej, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji zębów, Prepara-
ty do pielęgnacji włosów, Preparaty do włosów, Preparaty higienicz-
ne w  postaci środków toaletowych, Preparaty fitokosmetyczne, 
Preparaty przeciwpotne, Preparaty toaletowe, Spraye do ciała, Sole 
do  kąpieli, Środki toaletowe, Środki do  higieny jamy ustnej, Środki 
perfumeryjne i zapachowe, Szampony, Talki do ciała, Toniki do skóry, 
Waciki do  celów kosmetycznych, Wata kosmetyczna, Wazelina ko-
smetyczna, Zasypki do  ciała [talk], Żele do  użytku kosmetycznego, 
Zioła do kąpieli, 5 Alkohol leczniczy, Antybakteryjne środki do mycia, 
Antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, Antysep-
tyczne preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty do pielęgnacji 
ciała, Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Artyku-
ły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Balsamy 
do użytku medycznego, Bandaże elastyczne [opatrunki], Chemiczne 
tabletki dopochwowe, Chusteczki antybakteryjne, Chusteczki odka-
żające, Czopki, Dietetyczna żywność do  celów medycznych, Diete-
tyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Dietetyczne dodatki 
do żywności, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycz-
nych, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów 
medycznych, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, 
Dietetyczne substancje przystosowane do  celów medycznych, Do-
datki dietetyczne, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe i mineral-
ne, Drażetki [lekarstwa], Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczni-
czych, Farmaceutyczne preparaty i  substancje antyalergiczne, Far-
maceutyczne produkty dermatologiczne, Farmaceutyczne słodycze, 
Farmaceutyczne substancje dermatologiczne, Farmaceutyki i  natu-
ralne środki lecznicze, Gaza, Guma do żucia do celów medycznych, 
Herbata lecznicza, Higieniczne środki nawilżające, Higieniczne (ban-
daże-), Intymne preparaty nawilżające, Kapsułki na  lekarstwa, Kap-
sułki do celów farmaceutycznych, Kompresy, Kremy dla dzieci [lecz-
nicze], Kremy do  użytku dermatologicznego, Kremy do  pielęgnacji 
skóry do użytku medycznego, Kremy farmaceutyczne, Kremy leczni-
cze, Krople do oczu, Krople do uszu, Krople do nosa do celów me-
dycznych, Krople witaminowe, Kultury mikroorganizmów do celów 
medycznych i weterynaryjnych, Lecznicze balsamy, Lecznicze dodat-
ki do żywności, Lecznicze kremy do ciała, Lecznicza guma do żucia, 
Lecznicze napoje mineralne, Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze 
oliwki dla niemowląt, Lecznicze pastylki do ssania, Lecznicze płyny 
do płukania jamy ustnej, Lecznicze preparaty do leczenia skóry, Lecz-
nicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty toaleto-
we, Lecznicze preparaty w sprayu do nosa, Lecznicze płyny do prze-
mywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, Lecznicze płyny po gole-
niu, Lecznicze płyny na  wysypkę pieluszkową, Lecznicze maści 
na wysypkę pieluszkową, Lecznicze kuracje do skóry głowy, Leczni-
cze kremy do skóry, Lecznicze pudry dla niemowląt, Lecznicze pudry 
do ciała, Lecznicze szampony, Lecznicze żele do ciała, Lekarstwa, Leki 
dla ludzi, Maści lecznicze, Maści antyseptyczne, Materiał opatrunko-
wy do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, medyczne, Mie-
szaniny farmaceutyczne, Mineralne preparaty spożywcze do celów 
medycznych, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy 
odżywcze, Mleko w proszku [żywność dla niemowląt], Multiwitami-
ny, Musujące tabletki witaminowe, Mydła antybakteryjne, Mydła 
i detergenty lecznicze i odkażające, Mydła dezynfekujące, Napoje dla 
niemowląt, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowa-
ne, Napoje z  dodatkami dietetycznymi, Napoje ziołowe do  użytku 
leczniczego, Napary lecznicze, Nasączane chusteczki antyseptyczne, 

Nasączone płatki lecznicze, Nasączone chusteczki lecznicze, Nasą-
czone płatki zawierające preparaty lecznicze, Nasączone waciki lecz-
nicze, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, Odkażają-
cy preparat do  mycia rąk, Odżywcze suplementy diety, Odżywcze 
mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Okłady, 
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i  aplikatory, Olejki 
lecznicze, Opatrunki elastyczne, Opatrunki do ran, Pastylki do ssania 
do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku medycz-
nego, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy jednorazowe, Pie-
luszki dla niemowląt, Pieluszki jednorazowe, Plastry, Płyny do celów 
farmaceutycznych, Podpaski, Preparaty antybakteryjne, Preparaty 
antyseptyczne, Preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], Preparaty 
chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty dermatologiczne, Preparaty 
dietetyczne i odżywcze, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty enzy-
matyczne do celów medycznych, Preparaty farmakologiczne do pie-
lęgnacji skóry, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i substan-
cje farmaceutyczne, Preparaty i substancje lecznicze, Preparaty i sub-
stancje mineralne do celów medycznych, Preparaty medyczne, Pre-
paraty multiwitaminowe, Preparaty mineralne do celów medycznych, 
Preparaty nutraceutyczne dla ludzi, Produkty higieniczne dla kobiet, 
Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty wita-
minowe i mineralne, Preparaty wzbogacające organizm w niezbęd-
ne witaminy i mikroelementy, Preparaty z pierwiastkami śladowymi 
dla ludzi, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Probiotyki (suple-
menty), Produkty dietetyczne do celów medycznych, Produkty żyw-
nościowe dla niemowląt, Puste kapsułki na  środki farmaceutyczne, 
Roztwory do szkieł kontaktowych, Roztwory do sterylizacji, Roztwo-
ry soli do  irygacji zatok i  nosa, Roztwory oczyszczające do  użytku 
medycznego, Słodziki dietetyczne do  celów medycznych, Sole 
do celów medycznych, Słodycze do celów leczniczych, Sole mineral-
ne do celów medycznych, Spraye antyalergiczne, Spraye antybakte-
ryjne, Spraye antyseptyczne w  formie aerozolu do  stosowania 
na skórę, Spraye lecznicze, Spraye do nosa udrożniające górne drogi 
oddechowe, Spraye do gardła [lecznicze], Spraye ziołowe do celów 
medycznych, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne i antysep-
tyczne, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezyn-
fekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekujące do użytku do-
mowego, Środki do higieny intymnej dla kobiet, Środki do płukania 
nosa, Środki do uwalniania leków, Środki do sterylizacji, Środki odka-
żające, Środki odkażające do użytku domowego, Strzykawki napeł-
nione preparatami farmaceutycznymi do  celów medycznych, Sub-
stancje chłonne do higieny osobistej, Substancje dietetyczne dla nie-
mowląt, Substytuty mleka matki, Suplementy diety, Suplementy die-
ty i  preparaty dietetyczne, Suplementy mineralne do  żywności, 
Suplementy prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Suplementy żywno-
ściowe, Tabletki do ssania do celów farmaceutycznych, Tabletki prze-
ciwutleniające, Tabletki witaminowe, Talk leczniczy, Tampony, Toniki 
[lecznicze], Tłuszcze do celów medycznych, Terapeutyczne lecznicze 
preparaty do kąpieli, Tran, Wchłaniające artykuły higieniczne, Waze-
lina do celów medycznych, Wata do celów farmaceutycznych, Wata 
do celów medycznych, Waciki do użytku medycznego, Waciki odka-
żające, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Węgiel aktywny 
do  użytku medycznego, Wilgotne ręczniki papierowe do  rąk nasą-
czone płynem farmaceutycznym, Witaminy i preparaty witaminowe, 
Witaminy prenatalne, Wkładki higieniczne, Wkładki do  stanika dla 
karmiących matek, Woda utleniona do  celów medycznych, Woda 
źródlana do celów medycznych, Wody mineralne do celów medycz-
nych, Wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, Wy-
ciągi z  ziół leczniczych, Wyciągi z  roślin leczniczych, Wyroby che-
miczne do  celów farmaceutycznych, Wywary do  celów farmaceu-
tycznych, Żele antybakteryjne, Żele do ciała do użytku farmaceutycz-
nego, Żele do użytku dermatologicznego, Żele nawilżające do użytku 
osobistego, Żelki witaminowe, Zioła lecznicze, Ziołowe suplementy 
diety dla osób o  szczególnych wymaganiach dietetycznych, Żyw-
ność dla diabetyków, Żywność dla diet medycznych, Żywność dla 
niemowląt, Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycz-
nych, Żywność homogenizowana przystosowana do celów medycz-
nych, 10 Aplikatory do  leków, Aplikatory do preparatów farmaceu-
tycznych, Aplikatory do  preparatów antybakteryjnych, Aplikatory 
do  preparatów antyseptycznych, Artykuły do  karmienia i  smoczki, 
Aplikatory pigułek, Aplikatory w postaci gąbek [do użytku medycz-
nego], Aplikatory bandaży, Artykuły do  opieki nad niemowlętami, 
Bandaże elastyczne, Bandaże nieelastyczne [usztywniające], Banda-
że uciskowe, Buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, Bu-
teleczki do karmienia niemowląt, Butelki dla dzieci, Buteleczki z kro-
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plomierzem do  podawania lekarstw, Butelki do  przechowywania 
mleka matki, Butelki do karmienia niemowląt, Gryzaki na ząbkowa-
nie, Inhalatory, Laktatory, Lateksowe rękawice medyczne, Łyżki 
do podawania leków, Maski higieniczne do celów medycznych, Ma-
ski medyczne, Maski na twarz do użytku medycznego, Maski ochron-
ne na nos do użytku medycznego, Maski ochronne na twarz do użyt-
ku medycznego, Maski ochronne na  usta do  użytku medycznego, 
Maski sanitarne do  celów medycznych, Osłonki laktacyjne do  kar-
mienia piersią, Osłony ochronne na  twarz do  użytku medycznego, 
Pojemniki do aplikowania leków, Pojemniki na butelki do karmienia, 
Pompki do użytku medycznego przy podawaniu lekarstw z pojemni-
ków, Rękawiczki ochronne do  celów medycznych, Smoczki, Spraye 
[aerozole] do celów medycznych, Strzykawki do celów medycznych 
i do zastrzyków, Strzykawki do zastrzyków, Termometry do pomiaru 
gorączki, Termometry lekarskie, Zakraplacze do  oczu, Zakraplacze 
do celów medycznych, Zakraplacze do podawania lekarstw, sprzeda-
wane puste, Zamknięcia do  butelek do  karmienia, Zawieszki 
do smoczków .

(111) 359341 (220) 2022 07 05 (210) 544786
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) PIASECKA KATARZYNA POMALUNKI, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POMALUNKI
(510), (511) 16 Ryciny [grafika], Akwaforty [grafika], Książki z grafiką, 
Druki, Druki litograficzne, Druki handlowe, Publikacje drukowane, 
Programy drukowane, Drukowane wzory, Materiały drukowane, 
Kalendarze drukowane, Papier drukarski, Drukowane bilety, Druko-
wane nagrody, Plany drukowane, Broszury drukowane, Karty druko-
wane, Drukowane reprodukcje obrazów, Oprawione plakaty, Plaka-
ty z  papieru, Plakaty reklamowe, Afisze, plakaty, Plakaty z  kartonu, 
Plakaty wykonane z  papieru, Afisze, plakaty z  papieru lub kartonu, 
Obrazy, Obrazy artystyczne, Reprodukcje obrazów, Karty obrazkowe, 
Historyjki obrazkowe, Obrazy i zdjęcia, Akwarele [skończony obraz], 
Akwarele [skończone obrazy], Oprawy do obrazów, Książki z obraz-
kami, Reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], Druki w formie obra-
zów, Zdjęcia w postaci obrazów, Portrety w postaci obrazów, Książki 
z  rozkładanymi obrazkami, Obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, 
Oprawki na  zdjęcia lub obrazy, Obrazy w  postaci wydrukowanych 
zdjęć, Oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z papieru, Folie przylep-
ne z tworzyw sztucznych do oprawiania obrazów, Oprawy do zdjęć 
i  obrazów wykonane z  tektury, Ramki i  stojaki do  fotografii, Ramki 
passe-partout do zdjęć, Zaproszenia, Drukowane zaproszenia, Dru-
kowane zaproszenia kartonowe, Drukowane zaproszenia papierowe, 
Zaproszenia na przyjęcia, Bloczki na zaproszenia na przyjęcia, Książki 
z plakatami, Adresarki, Album na autografy, Albumy dla niemowląt, 
Albumy do  wklejania, Albumy pamiątkowe dla niemowląt, Albumy 
na  naklejki, Albumy ślubne, Albumy weselne, Aplikacje z  papieru, 
Karton, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Arkusze papieru [ar-
tykuły papiernicze], Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Artykuły 
biurowe, Bloczki do zapisywania, Drukowane reprodukcje dzieł sztu-
ki, Etykietki na prezenty, Fiszki, Kartki z podziękowaniami, Kartki z ży-
czeniami, Kartki świąteczne, Kartki rocznicowe, Kartki urodzinowe, 
Koperty z  tworzyw sztucznych, Koperty do  użytku biurowego, Ko-
perty [artykuły piśmienne], Koperty, Księgi gości, Ozdoby papierowe 
na przyjęcia, Organizery do użytku biurowego, Organizery kieszon-
kowe, Organizery na  biurko, Organizery osobiste, Papier do  kopio-
wania, Papierowe karty lojalnościowe, Plany, Teczki na  dokumenty 
będące artykułami papierniczymi, Teczki na korespondencję, Teczki 
na listy, Wizytówki, Zeszyty, Dzienniki, Zestawy do malowania dla ar-
tystów, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, Wkła-
danie materiałów drukowanych do kopert, Dystrybucja drukowanych 
materiałów reklamowych, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  jednorazowymi wyrobami papierowymi, Planowanie działalności 
gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, Administrowa-
nie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością handlową, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie w  działalności 
handlowej, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie nastę-
pujących towarów, Ryciny [grafika], Akwaforty [grafika], Książki z gra-
fiką, Druki, Druki litograficzne, Druki handlowe, Publikacje drukowa-
ne, Programy drukowane, Drukowane wzory, Materiały drukowane, 
Kalendarze drukowane, Papier drukarski, Drukowane bilety, Druko-

wane nagrody, Plany drukowane, Broszury drukowane, Karty druko-
wane, Drukowane reprodukcje obrazów, Oprawione plakaty, Plaka-
ty z  papieru, Plakaty reklamowe, Afisze, plakaty, Plakaty z  kartonu, 
Plakaty wykonane z  papieru, Afisze, plakaty z  papieru lub kartonu, 
Obrazy, Obrazy artystyczne, Reprodukcje obrazów, Karty obrazkowe, 
Historyjki obrazkowe, Obrazy i zdjęcia, Akwarele [skończony obraz], 
Akwarele [skończone obrazy], Oprawy do obrazów, Książki z obraz-
kami, Reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], Druki w formie obra-
zów, Zdjęcia w postaci obrazów, Portrety w postaci obrazów, Książki 
z  rozkładanymi obrazkami, Obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, 
Oprawki na  zdjęcia lub obrazy, Obrazy w  postaci wydrukowanych 
zdjęć, Oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z papieru, Folie przylep-
ne z tworzyw sztucznych do oprawiania obrazów, Oprawy do zdjęć 
i  obrazów wykonane z  tektury, Ramki i  stojaki do  fotografii, Ramki 
passe-partout do zdjęć, Zaproszenia, Drukowane zaproszenia, Dru-
kowane zaproszenia kartonowe, Drukowane zaproszenia papierowe, 
Zaproszenia na przyjęcia, Bloczki na zaproszenia na przyjęcia, Książki 
z plakatami, Adresarki, Album na autografy, Albumy dla niemowląt, 
Albumy do  wklejania, Albumy pamiątkowe dla niemowląt, Albumy 
na  naklejki, Albumy ślubne, Albumy weselne, Aplikacje z  papieru, 
Karton, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Arkusze papieru [ar-
tykuły papiernicze], Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Artykuły 
biurowe, Bloczki do zapisywania, Drukowane reprodukcje dzieł sztu-
ki, Etykietki na prezenty, Fiszki, Kartki z podziękowaniami, Kartki z ży-
czeniami, Kartki świąteczne, Kartki rocznicowe, Kartki urodzinowe, 
Koperty z  tworzyw sztucznych, Koperty do  użytku biurowego, Ko-
perty [artykuły piśmienne], Koperty, Księgi gości, Ozdoby papierowe 
na przyjęcia, Organizery do użytku biurowego, Organizery kieszonko-
we, Organizery na biurko, Organizery osobiste, Papier do kopiowania, 
Papierowe karty lojalnościowe, Plany, Teczki na dokumenty będące 
artykułami papierniczymi, Teczki na korespondencję, Teczki na listy, 
Wizytówki, Zeszyty, Dzienniki, Zestawy do malowania dla artystów .

(111) 359342 (220) 2022 07 08 (210) 544930
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PBR SPÓŁKA AKCYJNA, 
Wyrzysk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PBR inwestycje
(540) 

(591) zielony
(531) 07 .01 .08, 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, 29 .01 .11, 07 .01 .24
(510), (511) 36 Usługi w  zakresie nieruchomości, Usługi w  zakresie 
wycen, Inwestycje finansowe, Finansowanie inwestycji, Inwestycje 
przemysłowe, Organizowanie inwestycji, Kluby inwestycyjne, Usługi 
inwestycyjne, Doradztwo inwestycyjne, Zarządzanie inwestycjami, 
Pośrednictwo inwestycyjne, Analiza inwestycyjna, Informacje inwe-
stycyjne, Powiernictwo inwestycyjne, Administrowanie inwestycja-
mi, Finansowanie inwestycji budowlanych, Monitorowanie wyników 
inwestycji, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Pozyskiwanie in-
westycji finansowych, Opieka nad inwestycjami, Inwestowanie 
w  nieruchomości, Inwestowanie funduszy międzynarodowych, In-
westowanie funduszy kapitałowych, Usługi finansowo-inwestycyjne, 
Inwestycje kapitałowe, Administrowanie inwestycjami funduszy, Za-
rządzanie powiernicze inwestycjami, Analizy w  zakresie inwestycji, 
Usługi finansowe dotyczące inwestycji, Zarządzanie finansowe doty-
czące inwestycji, Doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, Pla-
nowanie inwestycji w nieruchomości, Informacje finansowe dla in-
westorów, Usługi konsultacyjne dotyczące inwestycji, Zarządzanie 
aktywami inwestycyjnymi, Rozwijanie portfeli inwestycyjnych, Ad-
ministrowanie funduszami inwestycyjnymi, Monitorowanie fundu-
szy inwestycyjnych, Dostarczanie kapitału inwestycyjnego, Udzie-
lanie informacji inwestycyjnych, Zarządzanie funduszami inwesty-
cyjnymi, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Inwestowanie fundu-
szy wzajemnych, Fundusze inwestycyjne wzajemne, Inwestycje 
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w  fundusze powiernicze, Usługi badawcze dotyczące inwestycji, 
Udzielanie informacji finansowych inwestorom, Doradztwo dotyczą-
ce inwestycji kapitałowych, Zarządzanie funduszem inwestycyjno
-kapitałowym, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Admini-
strowanie funduszami i inwestycjami, Inwestowanie kapitału w nie-
ruchomości, Zarządzanie inwestycjami w  akcje, Administrowanie 
funduszami wspólnego inwestowania, Usługi konsultacyjne w zakre-
sie inwestycji, Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych, Udzie-
lanie informacji dotyczących inwestycji giełdowych, Usługi admini-
stracyjne w zakresie inwestycji, Zapewnianie inwestycyjnych planów 
oszczędnościowych, Pośrednictwo w  sprawach inwestycji finanso-
wych, Doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych, Skompute-
ryzowane usługi informacyjne dotyczące inwestycji, Usługi doradcze 
dotyczące inwestycji finansowych, Doradztwo w zakresie inwestycji 
finansowych, Finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, Usługi 
doradcze związane z inwestycjami, Usługi w zakresie zarządzania in-
westycjami, Usługi w zakresie inwestycji powierniczych, Usługi oce-
ny ryzyka inwestycyjnego, Usługi finansowych funduszy inwestycyj-
nych, Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, Usługi 
w  zakresie doradztwa inwestycyjnego, Usługi powiernictwa i  do-
radztwa inwestycyjnego, Usługi w  zakresie powiernictwa inwesty-
cyjnego, Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomo-
ści, Usługi w zakresie kont inwestycyjnych, Usługi kredytowe w za-
kresie inwestycji majątkowych, Nabywanie w  celu prowadzenia in-
westycji finansowych, Inwestowanie funduszy na rzecz osób trzecich, 
Usługi zarządzania inwestycjami w  zakresie nieruchomości, Usługi 
w  zakresie inwestowania w  nieruchomości, Usługi inwestycyjne 
w zakresie zmiennego ubezpieczenia, Udzielanie gwarancji finanso-
wych i  poręczeń (bankowość inwestycyjna), Usługi doradcze w  za-
kresie inwestycji i finansów, Organizowanie inwestycji, zwłaszcza in-
westycji w kapitale trwałym, usług w zakresie finansowania i ubezpie-
czenia, Usługi doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego, 
Utrzymywanie kont depozytowych w celach inwestycyjnych, Usłu-
gi bankowości inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, Usługi ana-
liz finansowych związane z inwestycjami, Usługi inwestycyjne w za-
kresie kapitału własnego, Usługi inwestycyjne funduszy typu priva-
te equity, Oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości), 
Wynajem nieruchomości, Agencje nieruchomości, Wycena nieru-
chomości, Finansowanie nieruchomości, Timesharing nieruchomo-
ści, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Powiernictwo 
nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie nieru-
chomościami, Administrowanie nieruchomościami, Usługi wyceny 
nieruchomości, Ocena nieruchomości [wycena], Usługi nabywania 
nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Wycena 
nieruchomości [finansowa], Wyceny finansowe nieruchomości, 
Ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, Zarządzanie portfe-
lem nieruchomości, Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, 
Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], Usługi kredytowania 
nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Ocena i wy-
cena nieruchomości, Udzielanie pożyczek na nieruchomość, Zarzą-
dzanie powiernicze nieruchomościami, Usługi zarządzania nierucho-
mościami, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], 
Doradztwo w zakresie nieruchomości, Organizacja najmu nierucho-
mości handlowych, Organizowanie ograniczonej własności nieru-
chomości, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Po-
moc w zakupie nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nie-
ruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi finan-
sowania zakupu nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące 
nieruchomości, Wyceny finansowe nieruchomości dzierżawionych, 
Ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, Zapewnienie finanso-
wania rozbudowy-nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nierucho-
mości, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, Organizo-
wanie dzierżawy [tylko nieruchomości], Usługi w  zakresie wyceny 
nieruchomości, Wycena w kwestiach majątku nieruchomego, Usługi 
związane z majątkiem nieruchomym, Usługi zarządzania majątkiem 
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Biura 
pośrednictwa handlu nieruchomościami, Pośrednictwo w  obrocie 
nieruchomościami, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Wyna-
jem nieruchomości i  majątku, Pożyczki pod zastaw nieruchomości, 
Usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, Usługi depozy-
towe w zakresie nieruchomości, Organizowanie najmu nieruchomo-
ści na wynajem, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczący-
mi nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące własności nierucho-
mości, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi in-

westowania w  nieruchomości komercyjne, Skomputeryzowane 
usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze do-
tyczące nieruchomości korporacyjnych, Usługi finansowe dotyczące 
własności nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące rozbudowy 
nieruchomości, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w  zakresie nieru-
chomości, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Doradztwo 
w dziedzinie zakupu nieruchomości, Wycena finansowa [ubezpiecze-
nia, bankowość, nieruchomości], Dzierżawa nieruchomości posiada-
nych na własność, Usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości, 
Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, Wyceny nieruchomo-
ści dla roszczeń ubezpieczeniowych, Planowanie finansów w zakre-
sie nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku nieru-
chomości, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, 
Usługi finansowe w  zakresie nieruchomości, Nabywanie nierucho-
mości na rzecz osób trzecich, Usługi zarządzania majątkiem i nieru-
chomościami, Usługi w  zakresie zarządzania nieruchomościami, 
Agencje pośrednictwa w  handlu nieruchomościami, Udzielanie in-
formacji dotyczących wyceny nieruchomości, Usługi w zakresie nie-
ruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieru-
chomy, Wycena finansowa majątku osobistego i  nieruchomości, 
Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Za-
pewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, Usługi 
pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Usługi w za-
kresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, Odbieranie 
długów z tytułu wynajmu nieruchomości, Usługi agencji w zakresie 
dzierżawy nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie zakupu nie-
ruchomości, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomo-
ści, Zabezpieczanie środków finansowych na zakup nieruchomości, 
Usługi w  zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, Usługi za-
rządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, Usługi zarzą-
dzania 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  nieru-
chomości mieszkaniowe, Usługi zarządzania nieruchomościami 
związane z  lokalami do  handlu detalicznego, Usługi agencji nieru-
chomości związane z kupnem i sprzedażą budynków .

(111) 359343 (220) 2022 07 08 (210) 544932
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PBR SPÓŁKA AKCYJNA, 
Wyrzysk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PBR budownictwo
(540) 

(591) zielony
(531) 07 .01 .08, 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, 29 .01 .11, 07 .01 .24
(510), (511) 37 Usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, Bu-
downictwo, Usługi generalnych wykonawców budowlanych, Budo-
wa nieruchomości [budownictwo], Budowa fundamentów, Budowa 
podłóg, Budowa pomieszczeń, Budowa domów, Budowa przybudó-
wek, Budowa kuchni, Budowa ścian, Budowa biur, Budowanie nieru-
chomości, Nadzór budowlany, Budowanie domów, Informacja bu-
dowlana, Informacja budowlana, Usługi budowlane, Budownictwo 
mieszkaniowe, Budownictwo komercyjne, Budowa części budyn-
ków, Budowa fundamentów budynków, Budowa bloków mieszkal-
nych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Wyrównywanie terenu 
budowy, Usługi zarządzania budową, Budowa ścianek działowych, 
Budowa budynków wielorodzinnych, Usługi doradztwa budowla-
nego, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Wynajem narzędzi 
budowlanych, Wypożyczanie maszyn budowlanych, Udzielanie in-
formacji budowlanych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa 
domów na zamówienie, Nadzór budowlany na miejscu, Usługi bu-
dowlane i konstrukcyjne, Nadzór nad budowaniem konstrukcji, Na-
prawa i konserwacja rusztowań budowlanych oraz platform budow-
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lanych, Budowa budynków mieszkalnych i  komercyjnych, Budowa 
ścian działowych we wnętrzach, Budowa stoisk i sklepów targowych, 
Budowa z  zastosowaniem ciężkiego sprzętu, Budowa budynków 
produkcyjnych i  przemysłowych, Montaż instalacji na  placach bu-
dowy, Usługi budowlane i  naprawy budynków, Instalacja narzędzi 
na placach budowy, Usługi doradcze w zakresie budowania, Napra-
wa lub konserwacja sprzętu budowlanego, Wypożyczanie urządzeń 
stosowanych w budownictwie, Doradztwo dotyczące budownictwa 
mieszkalnego i budynków, Zabezpieczanie budynków przed wilgo-
cią podczas ich budowy, Wciąganie maszyn związanych z instalacją, 
naprawą i budownictwem, Usługi odnawiania mieszkań, Wznosze-
nie obszarów mieszkalnych, Budowa prywatnych budynków miesz-
kalnych, Konstruowanie budynków mieszkalnych i  handlowych, 
Naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, Usługi budowlane 
w zakresie budynków mieszkalnych, Instalowanie osprzętu i akceso-
riów w  pomieszczeniach mieszkalnych, Malowanie domów, Usługi 
malowania domów, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i  wyburzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji i  sprzętu budowla-
nego, rozbiórkowego, czyszczącego i  konserwacyjnego, Remont 
nieruchomości, Nadzór nad remontami budynków, Usługi doradcze 
dotyczące remontów budynków, Usługi w  zakresie remontów bu-
dynków, Usługi doradcze w  zakresie remontów budynków, Usługi 
rozbiórkowe .

(111) 359344 (220) 2022 07 20 (210) 545330
(151) 2022 12 01 (441) 2022 08 16
(732) Neovia SAS, Saint-Nolff (FR)
(540) (znak słowny)
(540) EQUILIBRIO
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt .

(111) 359345 (220) 2022 07 12 (210) 545052
(151) 2022 11 28 (441) 2022 08 08
(732) AEON KABUSHIKI KAISHA  
(nazwa międzynarodowa AEON Co . Ltd .), Chiba-city (JP)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUALITY AND TRUST TOPVALU
(540) 

(591) fioletowy, biały
(531) 05 .03 .11, 05 .03 .15, 25 .01 .15, 26 .05 .01, 26 .05 .15, 26 .05 .18, 
27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 30 Produkty zbożowe .

(111) 359346 (220) 2022 07 18 (210) 545228
(151) 2022 12 09 (441) 2022 08 22
(732) ROTOVIA MIĘDZYRZECZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzecz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROMENS
(510), (511) 40 Obróbka i  przetwarzanie materiałów z  tworzyw 
sztucznych, Formowanie materiałów z tworzyw sztucznych, Obrób-
ka materiałów z  tworzyw sztucznych w  celu produkcji form z  two-
rzyw sztucznych, Przetwarzanie tworzyw sztucznych, Udzielanie 
informacji związanych z  przetwarzaniem materiałów z  tworzyw 
sztucznych, Produkcja na  zamówienie wyrobów z  tworzyw sztucz-
nych wytwarzanych w procesie formowania rotacyjnego, Produkcja 
na zamówienie wyrobów z tworzyw sztucznych .

(111) 359347 (220) 2022 07 19 (210) 545263
(151) 2022 12 09 (441) 2022 08 22
(732) SZCZEBAK MARCIN PER-CAPITAL, Łany (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STARA GARBARNIA

(510), (511) 36 Administrowanie i  zarządzanie nieruchomościami, 
Wynajmowanie nieruchomości oraz części powierzchni nieruchomo-
ści na  potrzeby prowadzenia działalności produkcyjnej, handlowej 
i  usługowej, Usługi wynajmowania pomieszczeń biurowych i  usłu-
gowych, 39 Wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc ma-
gazynowych, 41 Organizowanie i  obsługa konferencji, kongresów, 
seminariów, sympozjów, szkoleń, zjazdów, przyjęć, balów, imprez 
kulturalnych i rozrywkowych, Udostępnianie pomieszczeń wystawo-
wych i konferencyjnych w celach edukacyjnych i rozrywkowych, 43 
Usługi hotelarskie, Usługi pensjonatów, domów turystycznych, do-
mów wczasowych i  moteli, Usługi w  zakresie rezerwacji noclegów, 
Usługi wynajmowania sal na sympozja i konferencje, Usługi kawiarni, 
stołówek, Usługi restauracyjne i  barowe, Obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi kateringowe .

(111) 359348 (220) 2022 07 25 (210) 545503
(151) 2022 12 09 (441) 2022 08 22
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACK KAC SHOT After alcohol
(540) 

(591) czarny, biały, żółty, jasnozielony, szary
(531) 25 .01 .01, 26 .13 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje mu-
sujące, nektary owocowe, soki owocowe, soki warzywne, sorbe-
ty (napoje), syropy do  napojów, woda gazowana, woda stołowa, 
woda mineralna, bezalkoholowe napoje chłodzące, energetyzują-
ce, izotoniczne, preparaty do  produkcji wody gazowanej, proszki 
do produkcji napojów bezalkoholowych, energetycznych i wzmac-
niających, Pastylki do napojów musujących, wody smakowe i wita-
minizowane, piwo .

(111) 359349 (220) 2022 07 26 (210) 545537
(151) 2022 12 09 (441) 2022 08 22
(732) PASŁAWSKA JOLANTA, JATCZAK RAY MAKAMAKA  
SPÓŁKA CYWILNA, Wójtowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAKAMAKA
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 20 Miski z tworzyw sztucznych, 21 Pojemniki do przecho-
wywania żywności, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i  pojem-
niki, Miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych, Miski do picia 
dla zwierząt domowych, Miski na cukierki, Miski do mieszania, Miski 
dla zwierząt domowych, Miski na owoce, Miski z tworzyw sztucznych 
[pojemniki dla gospodarstwa domowego], Doniczki do kwiatów, Do-
niczki na kwiaty .

(111) 359350 (220) 2022 07 18 (210) 545267
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) SULIŃSKA EMILIA ZJEDZMY TROCHĘ SŁODKOŚCI – 
EMILIA SULIŃSKA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) ZJEDZMY TROCHĘ SŁODKOŚCI
(540) 

(591) biały, czarny, różowy, żółty, pomarańczowy, czerwony
(531) 02 .03 .01, 26 .01 .14, 08 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 30 Cukierki, Cukierki, batony i  guma do  żucia, Gotowe 
desery [wyroby cukiernicze], Lodowe wyroby cukiernicze, Musy 
(wyroby cukiernicze), Nielecznicze mączne wyroby cukiernicze 
w polewie czekoladowej, Nielecznicze wyroby cukiernicze z mąki, 
Nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające mleko, Słodkie wyro-
by cukiernicze (nie  dla celów medycznych), Smakowe wyroby cu-
kiernicze na bazie cukru, Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby cu-
kiernicze o smaku czekoladowym, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami 
cukierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  wyrobami 
cukierniczymi, 41 Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia 
edukacyjne, Szkolenia w  zakresie cateringu, Szkolenia w  zakresie 
obchodzenia się z  jedzeniem, Szkolenia z  prezentacji żywności, 
Szkolenia związane z  branżą restauracyjną, Warsztaty w  celach 
kulturalnych, 43 Bary przekąskowe, Dekorowanie ciast, Doradz-
two kulinarne, Katering obejmujący żywność i napoje dla instytu-
cji, Katering obejmujący żywność i  napoje dla instytucji, Katering 
obejmujący żywność i  napoje na  bankiety, Katering obejmujący 
żywność i  napoje na  przyjęcia koktajlowe, Koktajlbary, Obsługa 
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i  transportem 
(catering), Oferowanie żywności i  napojów dla gości, Organizacja 
cateringu na  imprezy urodzinowe, Organizacja przyjęć weselnych 
[żywność i  napoje], Organizowanie bankietów, Przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności 
dla innych na  zasadzie zlecania na  zewnątrz, Rzeźbienie w  jedze-
niu, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi cateringu zewnętrzne-
go, Usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność 
i  napoje, Usługi doradcze w  zakresie sztuki kulinarnej, Usługi do-
radcze związane z  technikami pieczenia, Usługi kateringowe dla 
centrów konferencyjnych, Usługi kateringowe w prywatnych salach 
do spotkań biznesowo-towarzyskich, Usługi mobilnych restauracji, 
Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje .

(111) 359351 (220) 2022 07 18 (210) 545268
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) BYSZEWSKI PAWEŁ HUHA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ATENA
(510), (511) 4 Knoty, Knoty do lamp, Knoty do świec, Parafina, Świe-
ce, Świece do oświetlenia, Świece wotywne, Tłuszcze do oświetlania, 
Woski palne, Znicze nagrobne, nieelektryczne, 11 Wkłady grzewcze, 
Wkłady grzejące, 35 Usługi sprzedaży detalicznej wkładów grzew-
czych, Usługi sprzedaży detalicznej wkładów grzejących, Usługi 
sprzedaży detalicznej zniczy nagrobnych, nieelektrycznych, Usługi 
sprzedaży hurtowej wkładów grzejących, Usługi sprzedaży hurtowej 
wkładów grzewczych, Usługi sprzedaży hurtowej zniczy nagrob-
nych, nieelektrycznych .

(111) 359352 (220) 2022 07 18 (210) 545276
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) ZAKŁADY MIĘSNE NOWY ŻMIGRÓD  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mytarz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIESZCZADZKA MANUFAKTURA WĘDLIN

(540) 

(591) biały, czarny
(531) 03 .01 .14, 03 .01 .26, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 29 Befsztyk z  siekanej wołowiny (hamburger), Burgery 
mięsne, Danie gotowe, w skład którego wchodzą przede wszystkim 
fermentowane warzywa, wieprzowina i  tofu (kimchi-jjigae], Danie 
gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim krótko smażo-
na na dużym ogniu wołowina i fermentowany sos sojowy [sogalbi], 
Jagnięcina pieczona, Jagnięcina, przetworzona, Kotlety wieprzowe, 
Mięso i wędliny, Pastrami, Pieczeń wołowa, Pikantne pikle, Pikle, Pikle 
mieszane, Produkty mięsne w formie burgerów, Produkty z jagnięci-
ny, Przyprawy smakowe (pikle), Schab wieprzowy, Steki wieprzowe, 
Steki wołowe, Steki z mięsa, Steki wołowe, Suszone mięso wieprzowe, 
Szarpana wieprzowina, Tłuszcz wołowy, Wędliny, Wieprzowina, Wie-
przowina konserwowana, Wołowina, Wołowina pokrojona w plastry 
i przyprawiona, pieczona na grillu [bulgogi], Wołowina w plastrach, 
35 Marketing dotyczący promocji, Usługi handlu detalicznego w za-
kresie żywności, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocz-
towym związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w  związku z  mięsem, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z mięsem .

(111) 359353 (220) 2022 07 25 (210) 545542
(151) 2022 12 02 (441) 2022 08 16
(732) MENNICA ROSENBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 79 element
(510), (511) 14 Bransolety, Bransolety do zegarków, Małe zegary, Me-
dale ze  złota, Metale szlachetne nieprzetworzone lub półprzetwo-
rzone, Monety, Monety do  kolekcjonowania, Monety ze  złota, Sto-
py metali szlachetnych [inne niż do użytku w stomatologii], Sztabki 
metali szlachetnych, Sztabki stopu złota, Sztabki złota, Sztaby srebra, 
Wyroby jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, Zegarki, Złoto 
nieprzetworzone lub kute .

(111) 359354 (220) 2022 07 25 (210) 545544
(151) 2022 12 02 (441) 2022 08 16
(732) JASZEK KRZYSZTOF GOTAR, Olbrachcice Wielkie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ARTBED
(510), (511) 20 Łóżka, Łóżka dziecięce, Łóżka piętrowe, Łóżka przeno-
śne, Łóżka składane, Łóżka składane dla dzieci, Łóżka ze schowkiem 
(szufladami], Regulowane łóżka .

(111) 359355 (220) 2022 07 25 (210) 545548
(151) 2022 12 02 (441) 2022 08 16
(732) JASZEK KRZYSZTOF GOTAR, Olbrachcice Wielkie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOMOSTREFA
(510), (511) 20 Dekoracje wiszące [ozdoby], Lustra łazienkowe, Lustra 
ścienne, Łóżka, Łóżka dziecięce, Łóżka piętrowe, Łóżka przenośne, 
Łóżka składane, Łóżka składane dla dzieci, Łóżka ze schowkiem [szu-
fladami], Meble, Meble do salonu, Meble do wnętrz, Meble domowe, 
Meble łazienkowe, Meble metalowe, Meble sypialniane, Modele de-
koracyjne wykonane z tworzyw sztucznych, Regulowane łóżka, Szaf-
ki do łazienek, Umywalki obudowane szafką .

(111) 359356 (220) 2022 07 25 (210) 545551
(151) 2022 12 02 (441) 2022 08 16
(732) MENNICA ROSENBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) Mennica Rosenberg
(510), (511) 14 Bransolety, Bransolety do zegarków, Małe zegary, Me-
dale ze  złota, Metale szlachetne nieprzetworzone lub półprzetwo-
rzone, Monety, Monety do  kolekcjonowania, Monety ze  złota, Sto-
py metali szlachetnych [inne niż do użytku w stomatologii], Sztabki 
metali szlachetnych, Sztabki stopu złota, Sztabki złota, Sztaby srebra, 
Wyroby jubilerskie pokryte metalami szlachetnymi, Zegarki, Złoto 
nieprzetworzone lub kute .

(111) 359357 (220) 2022 05 04 (210) 542691
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) DRESSLER DUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYDAWNICTWO ELŻBIETA JARMOŁKIEWICZ
(540) 

(591) biały, czarny, żółty, szary
(531) 03 .07 .05, 20 .07 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .14
(510), (511) 9 Zapisane nośniki dźwięku, tekstu i obrazu, w tym płyty 
fonograficzne, płyty CD i DVD, Dyski optyczne przeznaczone do od-
twarzania w urządzeniach multimedialnych, Nośniki dźwięku, tekstu 
i obrazu zapisane w formacie przystosowanym do odtwarzania przez 
komputery i  telefony komórkowe, audiobooki, e-booki, programy 
komputerowe, w tym oprogramowanie do odtwarzania e-booków, 
Oprogramowanie multimedialne, 16 Papier i  wyroby z  papieru, 
Książki, Druki, Albumy, Czasopisma, Drukowane publikacje i wydaw-
nictwa cykliczne i okazjonalne, Fotografie, Reprodukcje, Reproduk-
cje graficzne, Materiały piśmienne, Afisze, Plakaty, Bilety, Drukowane 
foldery, Broszury, Prospekty, Katalogi, Drukowane materiały infor-
macyjne i reklamowe, Ulotki, Zakładki, Kalendarze, Notatniki, Notesy 
podręczne, Okładki na książki, Obwoluty, Teczki papierowe, Nalepki, 
Papierowa taśma pakowa, Opakowania papierowe, Gadżety w  po-
staci długopisów, Pióra i długopisy, 35 Reklama, Reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej (w  tym mediów społecznościowych 
i na stronie internetowej), telewizyjnej, radiowej, Reklama korespon-
dencyjna, Reklamy prasowe, Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur, banerów), Dys-
trybucja upominków reklamowych, Tworzenie i dystrybucja newslet-
terów reklamowych, Tworzenie i dystrybucja filmów promocyjnych, 
Tworzenie podcastów reklamowych, Organizowanie spotkań rekla-
mowych, Organizowanie wieczorów wydawniczych o  charakterze 
reklamowym, Organizowanie konkursów do celów reklamowych, 38 
Usługi dostarczania za pośrednictwem sieci komputerowych plików 
muzycznych, tekstowych, wizualnych, audio-wizualnych oraz plików 
i programów multimedialnych w formatach przystosowanych do od-
twarzania i odczytu przez komputery i telefony komórkowe, w tym 
e-booków i audiobooków, 40 Usługi w zakresie tłoczenia płyt, Dru-
kowanie, 41 Usługi wydawnicze, Publikowanie książek, Publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe, Publikacje on-line książek i periody-
ków, Publikowanie blogów internetowych, Publikowanie e-booków 
i  audiobooków, Udostępnianie utworów tekstowych, wizualnych, 
audio-wizualnych oraz plików i programów multimedialnych, e-bo-
oków i audiobooków na portalach i stronach internetowych, Publi-
kowanie relacji ze spotkań, 45 Usługi administrowania prawami wła-
sności intelektualnej i udzielania licencji w zakresie praw własności 
intelektualnej, Usługi pośrednictwa w  obrocie prawami własności 
intelektualnej, Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Usłu-
gi prawne w zakresie ochrony praw autorów, producentów i wyko-
nawców w dziedzinie literatury, muzyki, filmu, video .

(111) 359358 (220) 2022 05 04 (210) 542693
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) DRESSLER DUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) fk WYDAWNICTWO OLESIEJUK
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 26 .11 .03, 26 .11 .05, 26 .11 .07, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 
27 .05 .11, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Zapisane nośniki dźwięku, tekstu i obrazu, w tym płyty 
fonograficzne, płyty CD i DVD, Dyski optyczne przeznaczone do od-
twarzania w urządzeniach multimedialnych, Nośniki dźwięku, tekstu 
i obrazu zapisane w formacie przystosowanym do odtwarzania przez 
komputery i  telefony komórkowe, audiobooki, e-booki, programy 
komputerowe, w tym oprogramowanie do odtwarzania e-booków, 
Oprogramowanie multimedialne, 16 Papier i  wyroby z  papieru, 
Książki, Druki, Albumy, Czasopisma, Drukowane publikacje i wydaw-
nictwa cykliczne i okazjonalne, Fotografie, Reprodukcje, Reproduk-
cje graficzne, Materiały piśmienne, Afisze, Plakaty, Bilety, Drukowane 
foldery, Broszury, Prospekty, Katalogi, Drukowane materiały infor-
macyjne i reklamowe, Ulotki, Zakładki, Kalendarze, Notatniki, Notesy 
podręczne, Okładki na książki, Obwoluty, Teczki papierowe, Nalepki, 
Papierowa taśma pakowa, Opakowania papierowe, Gadżety w  po-
staci długopisów, Pióra i długopisy, 35 Reklama, Reklama za pośred-
nictwem sieci komputerowej (w  tym mediów społecznościowych 
i na stronie internetowej), telewizyjnej, radiowej, Reklama korespon-
dencyjna, Reklamy prasowe, Prezentowanie produktów w mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, Rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur, banerów), Dys-
trybucja upominków reklamowych, Tworzenie i dystrybucja newslet-
terów reklamowych, Tworzenie i dystrybucja filmów promocyjnych, 
Tworzenie podcastów reklamowych, Organizowanie spotkań rekla-
mowych, Organizowanie wieczorów wydawniczych o  charakterze 
reklamowym, Organizowanie konkursów do celów reklamowych, 38 
Usługi dostarczania za pośrednictwem sieci komputerowych plików 
muzycznych, tekstowych, wizualnych, audio-wizualnych oraz plików 
i programów multimedialnych w formatach przystosowanych do od-
twarzania i odczytu przez komputery i telefony komórkowe, w tym 
e-booków i audiobooków, 40 Usługi w zakresie tłoczenia płyt, Dru-
kowanie, 41 Usługi wydawnicze, Publikowanie książek, Publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe, Publikacje on-line książek i periody-
ków, Publikowanie blogów internetowych, Publikowanie e-booków 
i  audiobooków, Udostępnianie utworów tekstowych, wizualnych, 
audio-wizualnych oraz plików i programów multimedialnych, e-bo-
oków i audiobooków na portalach i stronach internetowych, Publi-
kowanie relacji ze spotkań, 45 Usługi administrowania prawami wła-
sności intelektualnej i udzielania licencji w zakresie praw własności 
intelektualnej, Usługi pośrednictwa w  obrocie prawami własności 
intelektualnej, Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Usłu-
gi prawne w zakresie ochrony praw autorów, producentów i wyko-
nawców w dziedzinie literatury, muzyki, filmu, video .

(111) 359359 (220) 2022 05 04 (210) 542700
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) DRESSLER DUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Świat Książki
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 20 .07 .01, 26 .02 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Zapisane nośniki dźwięku, tekstu i obrazu, w tym pły-
ty fonograficzne, płyty CD i  DVD, Dyski optyczne przeznaczone 
do odtwarzania w urządzeniach multimedialnych, Nośniki dźwięku, 
tekstu i obrazu zapisane w formacie przystosowanym do odtwarza-
nia przez komputery i  telefony komórkowe, audiobooki, e-booki, 
programy komputerowe, w  tym oprogramowanie do  odtwarzania 
e-booków, Oprogramowanie multimedialne, 16 Papier i  wyroby 
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z papieru, Książki, Druki, Albumy, Czasopisma, Drukowane publikacje 
i wydawnictwa cykliczne i okazjonalne, Fotografie, Reprodukcje, Re-
produkcje graficzne, Materiały piśmienne, Afisze, Plakaty, Bilety, Dru-
kowane foldery, Broszury, Prospekty, Katalogi, Drukowane materiały 
informacyjne i  reklamowe, Ulotki, Zakładki, Kalendarze, Notatniki, 
Notesy podręczne, Okładki na książki, Obwoluty, Teczki papierowe, 
Nalepki, Papierowa taśma pakowa, Opakowania papierowe, Gadżety 
w postaci długopisów, Pióra i długopisy, 30 Kawa, Napoje na bazie 
kawy, Czekolada, Napoje na bazie czekolady, Herbata, Napoje na ba-
zie herbaty, Żywność na bazie mąki, Ciasta, Ciastka, Dania chłodzone 
na bazie mąki, 35 Usługi prowadzenia sklepu i hurtowni z książkami, 
audiobookami, e-bookami, programami komputerowymi (w  tym 
oprogramowaniem do odtwarzania e-booków), filmami, wydawnic-
twami muzycznymi, czytnikami e-booków i  tabletami, zabawkami, 
produktami dekoracyjnymi, artykułami biurowymi i  papierniczymi, 
artykułami szkolnymi, Usługi prowadzenia detalicznej i  hurtowej 
sprzedaży z wykorzystaniem telekomunikacji i Internetu oraz usługi 
sprzedaży wysyłkowej i  katalogowej książek, audiobooków, e-bo-
oków, programów komputerowych (w tym oprogramowania do od-
twarzania e-booków), filmów, wydawnictw muzycznych, czytników 
e-booków i  tabletów, zabawek, produktów dekoracyjnych, artyku-
łów biurowych i  papierniczych, artykułów szkolnych, Organizowa-
nie wystaw w celach handlowych i  reklamowych, Pokazy towarów, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Prezentowanie produktów 
w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Publikowanie tekstów 
sponsorowanych, Reklama, Reklama za  pośrednictwem sieci kom-
puterowej (w tym mediów społecznościowych i na stronie interne-
towej), telewizyjnej, radiowej, Reklama korespondencyjna, Reklamy 
prasowe, Publikowanie tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur, 
banerów), Dystrybucja upominków reklamowych, Tworzenie i  dys-
trybucja newsletterów reklamowych, Tworzenie i dystrybucja filmów 
promocyjnych, Tworzenie podcastów reklamowych, Organizowanie 
spotkań reklamowych, Organizowanie wieczorów wydawniczych 
o  charakterze reklamowym, Organizowanie w  celach reklamowych 
konkursów z  nagrodami, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
Pozyskiwanie danych do  komputerowych baz danych, Systema-
tyzacja danych w  komputerowych bazach danych, 36 Agencje po-
średnictwa finansowego w  zakresie obrotu prawami autorskimi 
i  producenckimi w  dziedzinie literatury, sztuki, publikacji z  innych 
dziedzin (tekstów i  grafiki), utworów audiowizualnych, audialnych 
i wizualnych, objętych ochroną prawno-autorską, 38 Usługi dostar-
czania za pośrednictwem sieci komputerowych plików muzycznych, 
tekstowych, wizualnych, audio-wizualnych oraz plików i programów 
multimedialnych w  formatach przystosowanych do  odtwarzania 
i odczytu przez komputery i telefony komórkowe, w tym e-booków 
i  audiobooków, Usługi portalu internetowego, w  tym usługi tele-
komunikacyjne świadczone przez portal internetowy, Przesyłanie 
informacji tekstowych i  obrazowych za  pośrednictwem Internetu, 
Usługi dostarczania danych on-line z  komputerowych baz danych, 
Przesyłanie informacji tekstowej i  obrazowej za  pomocą kompute-
ra, Rozpowszechnianie programów i  informacji za  pośrednictwem 
sieci informatycznych, Spersonalizowane usługi telekomunikacyjne 
z wykorzystaniem sieci informatycznych zapewniające dostęp do in-
formacji i danych indywidualnie określonych dla każdego abonenta, 
w  tym do  e-booków, audiobooków, programów komputerowych, 
plików muzycznych i  audiowizualnych, Usługi telekomunikacyjne 
przeznaczone do  obsługi sprzedaży towarów i  usług poprzez bez-
pośrednią komunikację z klientem, Usługi ogłoszeń elektronicznych, 
39 Usługi w  zakresie dostarczania towarów, Dostarczania towarów 
zamówionych korespondencyjnie, Dystrybucja towarów i przesyłek, 
Magazynowanie, Pakowanie, Sortowanie towarów, Dystrybucja i roz-
powszechnianie materiałów drukowanych, książek i  czasopism, 40 
Usługi w zakresie tłoczenia płyt, Drukowanie, 41 Usługi wydawnicze, 
Publikowanie książek, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 
Publikacje on-line książek i periodyków, Publikowanie blogów inter-
netowych, Publikowanie e-booków i  audiobooków, Udostępnianie 
on-line publikacji elektronicznych w tym e-booków i audiobooków, 
Udostępnianie utworów muzycznych, tekstowych, wizualnych, au-
dio-wizualnych oraz plików i  programów multimedialnych, e-bo-
oków i audiobooków na portalach i stronach internetowych, Dostar-
czanie rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem Internetu, 
Usługi mające na celu rozrywkę, Usługi klubowe, Publikowanie relacji 
ze spotkań, 43 Restauracje, Kawiarnie, Kafeterie, Usługi barowe, Przy-
gotowanie dań (żywność i napoje) na zamówienie, 45 Usługi admini-

strowania prawami własności intelektualnej i udzielania licencji w za-
kresie praw własności intelektualnej, Usługi pośrednictwa w obrocie 
prawami własności intelektualnej, Doradztwo w zakresie własności 
intelektualnej, Usługi prawne w zakresie ochrony praw autorów, pro-
ducentów i wykonawców w dziedzinie literatury, muzyki, filmu, video .

(111) 359360 (220) 2022 05 04 (210) 542702
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) DRESSLER DUBLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Świat Książki
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 20 .07 .01, 26 .02 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Zapisane nośniki dźwięku, tekstu i obrazu, w tym pły-
ty fonograficzne, płyty CD i  DVD, Dyski optyczne przeznaczone 
do odtwarzania w urządzeniach multimedialnych, Nośniki dźwięku, 
tekstu i obrazu zapisane w formacie przystosowanym do odtwarza-
nia przez komputery i  telefony komórkowe, audiobooki, e-booki, 
programy komputerowe, w  tym oprogramowanie do  odtwarzania 
e-booków, Oprogramowanie multimedialne, 16 Papier i  wyroby 
z papieru, Książki, Druki, Albumy, Czasopisma, Drukowane publika-
cje i wydawnictwa cykliczne i okazjonalne, Fotografie, Reprodukcje, 
Reprodukcje graficzne, Materiały piśmienne, Afisze, Plakaty, Bilety, 
Drukowane foldery, Broszury, Prospekty, Katalogi, Drukowane mate-
riały informacyjne i reklamowe, Ulotki, Zakładki, Kalendarze, Notat-
niki, Notesy podręczne, Okładki na książki, Obwoluty, Teczki papie-
rowe, Nalepki, Papierowa taśma pakowa, Opakowania papierowe, 
Gadżety w postaci długopisów, Pióra i długopisy, 30 Kawa, Napoje 
na bazie kawy, Czekolada, Napoje na bazie czekolady, Herbata, Na-
poje na bazie herbaty, Żywność na bazie mąki, Ciasta, Ciastka, Dania 
chłodzone na bazie mąki, 35 Usługi prowadzenia sklepu i hurtowni 
z książkami, audiobookami, e-bookami, programami komputerowy-
mi (w tym oprogramowaniem do odtwarzania e-booków), filmami, 
wydawnictwami muzycznymi, czytnikami e-booków i  tabletami, 
zabawkami, produktami dekoracyjnymi, artykułami biurowymi 
i  papierniczymi, artykułami szkolnymi, Usługi prowadzenia deta-
licznej i  hurtowej sprzedaży z  wykorzystaniem telekomunikacji 
i  Internetu oraz usługi sprzedaży wysyłkowej i  katalogowej ksią-
żek, audiobooków, e-booków, programów komputerowych (w tym 
oprogramowania do odtwarzania e-booków), filmów, wydawnictw 
muzycznych, czytników e-booków i tabletów, zabawek, produktów 
dekoracyjnych, artykułów biurowych i  papierniczych, artykułów 
szkolnych, Organizowanie wystaw w  celach handlowych i  rekla-
mowych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Prezentowanie produktów w  mediach dla celów sprzedaży deta-
licznej, Publikowanie tekstów sponsorowanych, Reklama, Reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej (w tym mediów społeczno-
ściowych i na stronie internetowej), telewizyjnej, radiowej, Reklama 
korespondencyjna, Reklamy prasowe, Publikowanie tekstów rekla-
mowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, 
druków, prospektów, broszur, banerów), Dystrybucja upominków 
reklamowych, Tworzenie i dystrybucja newsletterów reklamowych, 
Tworzenie i  dystrybucja filmów promocyjnych, Tworzenie podca-
stów reklamowych, Organizowanie spotkań reklamowych, Orga-
nizowanie wieczorów wydawniczych o  charakterze reklamowym, 
Organizowanie w celach reklamowych konkursów z nagrodami, Za-
rządzanie zbiorami informatycznymi, Pozyskiwanie danych do kom-
puterowych baz danych, Systematyzacja danych w komputerowych 
bazach danych, 36 Agencje pośrednictwa finansowego w zakresie 
obrotu prawami autorskimi i  producenckimi w  dziedzinie literatu-
ry, sztuki, publikacji z  innych dziedzin (tekstów i  grafiki), utworów 
audiowizualnych, audialnych i wizualnych, objętych ochroną praw-
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no-autorską, 38 Usługi dostarczania za  pośrednictwem sieci kom-
puterowych plików muzycznych, tekstowych, wizualnych, audio-wi-
zualnych oraz plików i  programów multimedialnych w  formatach 
przystosowanych do  odtwarzania i  odczytu przez komputery i  te-
lefony komórkowe, w tym e-booków i audiobooków, Usługi portalu 
internetowego, w tym usługi telekomunikacyjne świadczone przez 
portal internetowy, Przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych 
za  pośrednictwem Internetu, Usługi dostarczania danych on-line 
z  komputerowych baz danych, Przesyłanie informacji tekstowej 
i  obrazowej za  pomocą komputera, Rozpowszechnianie progra-
mów i  informacji za  pośrednictwem sieci informatycznych, Sper-
sonalizowane usługi telekomunikacyjne z  wykorzystaniem sieci 
informatycznych zapewniające dostęp do informacji i danych indy-
widualnie określonych dla każdego abonenta, w tym do e-booków, 
audiobooków, programów komputerowych, plików muzycznych 
i audiowizualnych, Usługi telekomunikacyjne przeznaczone do ob-
sługi sprzedaży towarów i usług poprzez bezpośrednią komunikację 
z  klientem, Usługi ogłoszeń elektronicznych, 39 Usługi w  zakresie 
dostarczania towarów, Dostarczania towarów zamówionych kore-
spondencyjnie, Dystrybucja towarów i przesyłek, Magazynowanie, 
Pakowanie, Sortowanie towarów, Dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów drukowanych, książek i czasopism, 40 Usługi w zakresie 
tłoczenia płyt, Drukowanie, 41 Usługi wydawnicze, Publikowanie 
książek, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Publikacje 
on-line książek i periodyków, Publikowanie blogów internetowych, 
Publikowanie e-booków i  audiobooków, Udostępnianie on-line 
publikacji elektronicznych w  tym e-booków i  audiobooków, Udo-
stępnianie utworów muzycznych, tekstowych, wizualnych, audio
-wizualnych oraz plików i programów multimedialnych, e-booków 
i  audiobooków na  portalach i  stronach internetowych, Dostarcza-
nie rozrywki i  usług edukacyjnych za  pośrednictwem Internetu, 
Usługi mające na celu rozrywkę, Usługi klubowe, Publikowanie re-
lacji ze spotkań, 43 Restauracje, Kawiarnie, Kafeterie, Usługi barowe, 
Przygotowanie dań (żywność i  napoje) na  zamówienie, 45 Usługi 
administrowania prawami własności intelektualnej i  udzielania li-
cencji w  zakresie praw własności intelektualnej, Usługi pośrednic-
twa w obrocie prawami własności intelektualnej, Doradztwo w za-
kresie własności intelektualnej, Usługi prawne w  zakresie ochrony 
praw autorów, producentów i wykonawców w dziedzinie literatury, 
muzyki, filmu, video .

(111) 359361 (220) 2022 07 18 (210) 545204
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HELIOS MEDIA
(510), (511) 35 Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe .

(111) 359362 (220) 2022 06 14 (210) 544114
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VET RESPONSE VETERINARY DIET
(540) 

(591) niebieski, ciemnoszary, turkusowy
(531) 24 .13 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 5 Produkty i preparaty weterynaryjne, 30 Kawa, Herbata, 
Produkty zbożowe, Przyprawy, 31 Artykuły spożywcze dla zwierząt, 
Pokarm dla zwierząt, Napoje dla zwierząt, Ciastka dla zwierząt, Prze-
kąski dla psów, Mleko dla kotów, 39 Dystrybucja pokarmów dla zwie-
rząt .

(111) 359363 (220) 2022 07 19 (210) 545284
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy (PL)

(540) (znak słowny)
(540) HEPTA
(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) 359364 (220) 2022 08 05 (210) 545908
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) MOONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OLENDER
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wódka, Likie-
ry, Whisky, Rum, Brandy, Dżin, Wino .

(111) 359365 (220) 2022 08 08 (210) 545951
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) EKO-BYŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO-BYŚ
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 24 .17 .01, 24 .15 .03, 24 .15 .13
(510), (511) 37 Zwalczanie szkodników i  dezynfekcja, Wynajem na-
rzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczące-
go i konserwacyjnego, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe, 39 Usługi przewozu, Transport, Usługi wynajmu 
związane z  pojazdami, transportem i  magazynowaniem, Transport 
(usługi nawigacji-), Usługi wynajmu związane z  transportem i  ma-
gazynowaniem, Pakowanie i  składowanie towarów, 40 Kruszenie 
kamieni, Recykling i uzdatnianie odpadów, Dostarczanie informacji 
dotyczących obróbki materiałów, Niszczenie dokumentów, Obrób-
ka betonu, Obróbka i  przetwarzanie papieru, Obróbka i  recykling 
opakowań, Przetwarzanie tworzyw sztucznych, Usługi niszczenia 
dokumentów, Usługi niszczenia dysków twardych, 44 Niszczenie 
chwastów, Pielęgnacja ogrodów, Usługi niszczenia chwastów, Usługi 
koszenia trawników .

(111) 359366 (220) 2022 08 08 (210) 545952
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) EKO-BYŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKO-BYŚ
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(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 24 .15 .03, 24 .15 .13, 24 .17 .01
(510), (511) 37 Zwalczanie szkodników i  dezynfekcja, Wynajem na-
rzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczące-
go i konserwacyjnego, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórko-
we i wyburzeniowe, 39 Usługi przewozu, Transport, Usługi wynajmu 
związane z  pojazdami, transportem i  magazynowaniem, Transport 
(usługi nawigacji-), Usługi wynajmu związane z  transportem i  ma-
gazynowaniem, Pakowanie i  składowanie towarów, 40 Kruszenie 
kamieni, Recykling i uzdatnianie odpadów, Dostarczanie informacji 
dotyczących obróbki materiałów, Niszczenie dokumentów, Obrób-
ka betonu, Obróbka i  przetwarzanie papieru, Obróbka i  recykling 
opakowań, Przetwarzanie tworzyw sztucznych, Usługi niszczenia 
dokumentów, Usługi niszczenia dysków twardych, 44 Niszczenie 
chwastów, Pielęgnacja ogrodów, Usługi niszczenia chwastów, Usługi 
koszenia trawników .

(111) 359367 (220) 2022 08 09 (210) 545989
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) SUKCESJA BOWLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Aplauz SALA BANKIETOWA
(540) 

(591) czerwony, szary, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 41 Informacja o  imprezach rozrywkowych, Informa-
cja o  rekreacji, Organizowanie konkursów rozrywkowych, Usługi 
parków rozrywki, Planowanie przyjęć rozrywkowych, Rezerwacja 
miejsc na  widowiska, Organizacja koncertów, Udostępnianie sal 
do gry w bilard, Edukacja, rozrywka, sport, Usługi rozrywkowe, Or-
ganizowanie rozrywki, Szkolenie i  instruktaż, Szkolenia sportowe, 
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie imprez sporto-
wych, Udostępnianie sal do tańca i ich wyposażenia, Organizowanie 
imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez integracyj-
nych i okolicznościowych, Koncerty muzyczne, Rezerwacja biletów 
na  imprezy rekreacyjne, na  wydarzenia rozrywkowe, wydarzenia 
kulturalne oraz na widowiska, koncerty i wydarzenia sportowe, Or-
ganizowanie rozrywki na  imprezy urodzinowe, Zajęcia zorganizo-
wane dla dzieci, Warsztaty dla dzieci, Organizowanie balów, Usłu-
gi edukacyjne świadczone dla dzieci, Organizowanie konferencji, 
seminariów, szkoleń, zjazdów, warsztatów, pokazów, Informacja 
o  wszystkich wymienionych powyżej w  niniejszej klasie usługach, 
43 Usługi: barowe, barów szybkiej obsługi, restauracji samoobsłu-
gowych, Usługi restauracyjne, Usługi zaopatrzenia w żywność i na-
poje, Usługi cateringu zewnętrznego, Organizacja cateringu na im-
prezy, Organizacja przyjęć (żywność i  napoje), Przygotowywanie 
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem (catering), Catering obejmujący żywność i napoje dla insty-
tucji, Informacja o  wszystkich wymienionych powyżej w  niniejszej 
klasie usługach .

(111) 359368 (220) 2022 07 19 (210) 545298
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES 
CENTRES LECLERC, Ivry Sur Seine (FR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nasze Specjały PREMIUM WIODĄCA MARKA

(540) 

(591) biały, beżowy, czarny, brązowy, jasnozielony, złoty
(531) 01 .01 .02, 24 .01 .10, 25 .01 .15, 26 .11 .12, 26 .13 .25, 27 .01 .06, 
27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób i  dziczyzna, Ekstrakty mięsne, 
Owoce i  warzywa konserwowane, mrożone, suszone i  gotowane, 
Galaretki, dżemy, kompoty, Jaja, mleko, ser, masło, jogurt i  inne 
przetwory mleczne, Śmietana [produkty mleczne], Oleje i  tłuszcze 
spożywcze, Wędliny, Kiełbasa, Mięso kiełbasiane, Szynka, Wieprzo-
wina, Flaki, Podroby, Terriny z ryb, drobiu i dziczyzny, Pasztety z ryb, 
drobiu i  dziczyzny, Konserwowane mięso, ryby, drób i  dziczyzna, 
Gotowane dania z  mięsa, ryb, drobiu i  dziczyzny, Dania przygoto-
wane z mięsa, ryb, drobiu i dziczyzny, Przekąski z mięsa, ryb, drobiu 
i dziczyzny, 30 Kawa, herbata, kakao i ich substytuty, Ryż, makaron, 
kluski (makaron typu noodle), Tapioka i sago, Mąka i produkty zbo-
żowe, Chleb, wyroby piekarnicze i  wyroby cukiernicze, Czekolada, 
Lody, sorbety i  inne lody jadalne, Cukier, miód, substytuty miodu, 
melasa, Drożdże, proszek do pieczenia, Sól, przyprawy, przyprawy 
korzenne, zioła konserwowane, Ocet, sosy i inne przyprawy, Lód [za-
marznięta woda], Sosy sałatkowe .

(111) 359369 (220) 2022 08 04 (210) 545853
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) URBANIAK MARZENA HODOWLA KOTÓW RASOWYCH, 
Nietążkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOCIE IMPERIUM
(540) 

(591) niebieski, żółty, ciemnoczerwony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 03 .01 .06, 26 .11 .01, 24 .09 .02
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  żywymi 
zwierzętami, 44 Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnic-
twa i leśnictwa, Hodowla zwierząt, Usługi hodowli kotów, Doradztwo 
związane z hodowlą zwierząt, Sztuczne zapłodnienie zwierząt .

(111) 359370 (220) 2022 08 04 (210) 545864
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) DRZAŁ DARIUSZ POLTEL, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mr .Brush
(510), (511) 7 Szczotki do odkurzaczy, Ssawki do odkurzaczy, Filtry 
przeciwpyłowe do odkurzaczy, Torby do odkurzaczy, Węże do od-
kurzaczy .

(111) 359371 (220) 2022 05 10 (210) 542901
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) BIOVENA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) auforia
(540) 

(591) zielony, ciemnozielony, biały
(531) 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 5 Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, zioła 
lecznicze, medyczna marihuana, medyczne konopie siewne, mieszan-
ki ziołowe do użytku medycznego, lecznicze dodatki do żywności her-
bata lecznicza, maści o właściwościach leczniczych, olej konopny dla 
celów medycznych, zdrowotna żywność z konopi, susz konopny o wła-
ściwościach zdrowotnych, 35 Usługi sprzedaży hurtowej medycznych 
konopi siewnych i  medycznej marihuany, suszonych leczniczych ko-
nopi siewnych oraz produktów na ich bazie, usługi sprzedaży detalicz-
nej medycznych konopi siewnych i medycznej marihuany, suszonych 
leczniczych konopi siewnych oraz produktów na  ich  bazie, usługi 
sprzedaży świadczone online w zakresie sprzedaży medycznych ko-
nopi siewnych i medycznej marihuany, suszonych leczniczych konopi 
siewnych oraz produktów na ich bazie, usługi reklamowe promocyjne 
medycznych konopi siewnych i medycznej marihuany, suszonych lecz-
niczych konopi siewnych oraz produktów na ich bazie .

(111) 359372 (220) 2022 07 14 (210) 545159
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) FROST AGNIESZKA ELŻBIETA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PERŁA SUDETÓW
(510), (511) 35 Zarządzanie hotelami, 39 Rezerwacja miejsc na  po-
dróż, 43 Domy turystyczne, Biura [agencje] zakwaterowania [hotele, 
pensjonaty], Domy turystyczne, Hotele, Obsługa gastronomiczna 
z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, Pensjonaty, Re-
zerwacja miejsc w  pensjonatach, Wynajmowanie zakwaterowania 
na  pobyt czasowy, Rezerwacje miejsc w  hotelach, Wynajmowanie 
zakwaterowania na  pobyt czasowy, Domy turystyczne, Wynajem 
wakacyjnych miejsc noclegowych, Usługi w zakresie obozów waka-
cyjnych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie zakwaterowania w ho-
telach, Wynajmowanie sal na  zebrania, Usługi recepcyjne dla tym-
czasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], 
Usługi restauracyjne .

(111) 359373 (220) 2022 07 18 (210) 545256
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) JAŹWIŃSKI KRZYSZTOF SUKRIS, Będzin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SUKRIS
(510), (511) 7 Automaty do sprzedaży, Automaty sprzedające chłod-
nicze, Automaty sprzedające na żetony, Maszyny dozujące [inne niż 
automaty sprzedające], Automaty sprzedające uruchamiane mone-
tami, Dystrybutory automatyczne, Automatyczne maszyny dozujące .

(111) 359374 (220) 2022 04 26 (210) 542368
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 16
(732) KOZIARA MICHAŁ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cold-technic
(540) 

(591) czarny, szary, brązowy
(531) 26 .05 .01, 26 .11 .03, 26 .11 .06, 26 .11 .13, 27 .05 .05, 27 .05 .17, 29 .01 .13
(510), (511) 11 Klimatyzatory, Urządzenia chłodnicze, Pompy ciepła .

(111) 359375 (220) 2022 08 08 (210) 545921
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) NOJMAN TOMASZ S W R, Gostyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOT CHICKEN
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, żółty, pomarańczowy, brązowy, beżowy
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 03 .07 .03, 01 .15 .05
(510), (511) 43 Bary, Bary przekąskowe, Bary szybkiej obsługi [snac-
k-bary], Usługi świadczone przez bary bistro, Snack-bary, Obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem (catering), Wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, Re-
stauracje samoobsługowe, Restauracje oferujące dania na  wynos, 
Restauracje dla turystów, Oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i  barach, Oferowanie żywności i  napojów dla gości w  re-
stauracjach, Restauracje z  grillem, Serwowanie żywności i  napojów 
w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów dla gości 
w restauracjach, Usługi barów i restauracji, Usługi mobilnych restaura-
cji, Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji sprzedających posił-
ki na wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracyjne, 
Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Bary sałatkowe .

(111) 359376 (220) 2022 02 03 (210) 539403
(151) 2022 12 14 (441) 2022 08 29
(732) ELMAX ROBERT MASŁOWSKI, Fasty (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STONER
(540) 

(591) czarny, czerwony, fioletowy
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 01 .05 .01, 26 .11 .01, 26 .11 .08
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Ma-
szyny rolnicze do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydo-
bywczego i górnictwa, Maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych 
i  ratunkowych, Roboty przemysłowe, Urządzenia do  przenoszenia 
i  transportu, Maszyny do  wytwarzania prądu, Roboty do  zastoso-
wania w przemyśle, Roboty do użytku przemysłowego, Obrabiarki, 
Tokarki, Frezarki, Szlifierki, Strugarki, Wiertarki, Elektryczne poler-
ki, Elektryczne ostrzarki, Elektryczne urządzenia do  mycia, Kosiarki 
do  trawy elektryczne i  spalinowe, Pistolety dozujące klej, Pistolety 
do  malowania, Prostownice jako części maszyn, Generatory prądu, 
Elektryczne piły, Stoły do  pił, Urządzenia podnośnikowe, Pompy 
wodne elektryczne i  spalinowe, Aparaty do  spawania gazowego 
i elektrycznego, Narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, Tar-
cze szlifierskie jako części maszyn, Gwintownice jako części maszyn, 
Przekładnie zębate jako części maszyn, Brzeszczoty jako części ma-
szyn, Uchwyty wiertarskie jako części maszyn, Stojany, Elektryczne 
wyrzynarki, Noże do  maszyn, Ostrza do  kosiarek, Elektryczne piły 
łańcuchowe, Prowadnice do  maszyn, Suporty, Uchwyty jako części 
maszyn, Frezy jako części maszyn, Kompresory, Szczotki węglowe 
i  grafitowe do  części maszyn, Dystrybutory automatyczne, 8 Na-
rzędzia ręczne do  użytku w  sytuacjach awaryjnych i  ratunkowych, 
Podnośniki, Ręcznie sterowane narzędzia i  przyrządy do  obróbki 
materiałów, budowlane, do  naprawy i  konserwacji, Narzędzia ręcz-
ne, Ręczne kosiarki ogrodowe, Diamenty szklarskie, Dłuta, Frezy 
ręczne, Ręczne gwintownice, Klucze maszynowe, Kosiarki ręczne, 
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Ręczne przyrządy do cięcia do pił ręcznych, Uchwyty do pił, Ostrza 
do narzędzi ręcznych, Ręczne cęgi do cięcia drutu, Ręczne narzędzia 
do obróbki drewna, Pilniki, Ręczne piły, Przycinacze do drzew, Seka-
tory, Rozwiertaki, Strugi, Ręczne przyrządy do szlifowania i ścierania, 
Ręczne tarcze szlifierskie, Ręczne tarniki, Ręczne wiertarki, Wiertła, 
Uchwyty do wierteł, Oprawki wiertarskie, Ręczne wycinarki, Świdry, 
Śrubokręty, Pasy do narzędzi, Narzynki, 9 Aparatura, urządzenia i ka-
ble do zastosowania w elektryce, Magnesy, magnetyzery i demagne-
tyzery, Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, Urządzenia 
dydaktyczne i symulatory, Urządzenia mierzące, wykrywające, moni-
torujące i kontrolujące, Urządzenia naukowe i  laboratoryjne do ob-
róbki za pomocą energii elektrycznej, Urządzenia nawigacyjne, na-
prowadzające, lokalizacyjne, do  namierzania celu i  kartograficzne, 
Urządzenia optyczne, Wzmacniacze i korektory, Urządzenia techno-
logii informacyjnej i  audiowizualne, multimedialne i  fotograficzne, 
Urządzenia zabezpieczające, ochronne i  sygnalizacyjne, Utrwalone 
na nośnikach informacje i dane, Alarmy, Dzwonki alarmowe, Sygnali-
zatory akustyczne, Automaty muzyczne, Baterie, futerały na przyrzą-
dy i aparaturę fotograficzną, Kalkulatory, Lornetki, Przyrządy pomia-
rowe elektryczne i mechaniczne, Trójkąty sygnalizacyjne .

(111) 359377 (220) 2022 06 28 (210) 544537
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MareaSea SINCE 2022 TAWERNA RYBACKA
(510), (511) 29 Ryby [nieżywe], Ryby przetworzone, Ryby mrożo-
ne, Mrożone gotowane ryby, Ryby wędzone, Ryby suszone, Ryby 
marynowane, Ryby konserwowane, Ryby w  puszkach (paprykarze, 
szproty, tuńczyki, makrele, sardynki, sałatki rybne), Ryby w słoikach, 
Produkty z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, Owoce morza 
nieżywe, Przetworzone owoce morza, Konserwowane owoce morza, 
Suszone owoce morza, Mrożone owoce morza, Gotowane owoce 
morza, Skorupiaki nieżywe .

(111) 359378 (220) 2022 08 08 (210) 545942
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolechowo-Osiedle (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) szary
(531) 26 .13 .25, 29 .01 .06
(510), (511) 7 Filtry paliwa, Filtry olejowe, Separatory oleju, Filtry do sil-
ników, Filtry oleju do silników, Filtry powietrza do silników, Filtry będą-
ce częściami silników, Filtry oleju do silników elektrycznych i silników, 
Oczyszczacze powietrza [filtry] do  silników, Filtry powietrza do  silni-
ków samochodowych, Filtry paliwa do silników pojazdów, Filtry [części 
maszyn lub silników], Filtry do  silników spalinowych wewnętrznego 
spalania, Filtry do  oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, 
Filtry do  gorących gazów, do  użytku z  silnikami spalinowymi we-
wnętrznego spalania, 9 Monitory wyświetlające, Wyświetlacze nume-
ryczne, Wyświetlacze elektroniczne, Panele wyświetlające elektronicz-
ne, Elektroniczne tablice wyświetlające, Panele wyświetlające do po-
jazdów, Panele sterujące do  pojazdów, Bezprzewodowe sterowniki 
do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych 
urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicz-
nych, Programowalne urządzenia sterujące, Mikroprocesorowe urzą-
dzenia sterujące, Komputerowe urządzenia sterujące, Serwery kompu-
terowe, Serwery sieciowe, Serwery w chmurze, Serwery komputero-
wych baz danych, Elektryczne i  elektroniczne urządzenia sterujące, 
Centralne jednostki przetwarzające do  przetwarzania informacji da-
nych dźwięku lub obrazów, Urządzenia telekomunikacyjne, Oprogra-
mowanie komputerowe, Mobilne aplikacje, Aplikacje do  pobrania, 
Aplikacje do rejestrowania i odtwarzania obrazu, Urządzenia do anali-

zy obrazów, Urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, Opro-
gramowanie komputerowe dla elektronicznych systemów informacji 
pasażerskiej w pojazdach lądowych, Komputerowe systemy, Kompu-
terowe systemy operacyjne, Komputerowe programy operacyjne, 
Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierza-
nia celu, Urządzenia do  lokalizacji pojazdów, Urządzenia GPS, Opro-
gramowanie do systemów nawigacyjnych GPS, Multimedialne syste-
my nawigacji GPS, Odbiorniki do systemów globalnego pozycjonowa-
nia GPS, Systemy do nawigacji do pojazdów wyposażonych w interak-
tywne wyświetlacze, Wyświetlacze do  pojazdów, Elektroniczne 
systemy wyświetlające dla kierowców pojazdów, Zintegrowane elek-
troniczne systemy zabezpieczające do pojazdów lądowych, Pokłado-
we systemy elektroniczne do  wspomagania kierowania pojazdem, 
Systemy monitorowania alarmów, Systemy przetwarzania danych, 
Urządzenia i przyrządy do nadzorowania, Skomputeryzowana apara-
tura do  analizowania, Oprogramowanie komputerowe do  pobrania, 
przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, Sprzęt kompute-
rowy [hardware], Urządzenia elektryczne do kontroli pojazdów lądo-
wych [monitorowanie lub nadzór], Interaktywne oprogramowanie 
komputerowe zapewniające informacje co do nawigacji i podróży, In-
teraktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę 
informacji, Interaktywne urządzenia do transferu danych, Interaktyw-
ne systemy komputerowe, Programy narzędziowe do przeprowadza-
nia diagnostyki systemów komputerowych, Oprogramowanie do zdal-
nej diagnostyki, Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej i roz-
szerzonej, Bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne do  transmisji 
treści multimedialnych, Okulary inteligentne, Okulary do rzeczywisto-
ści wirtualnej i rozszerzonej, Gogle multimedialne, Wyświetlacze rze-
czywistości rozszerzonej zakładane na  głowę, Sprzęt komputerowy 
do  rzeczywistości rozszerzonej, Baterie, Baterie elektryczne, Baterie 
do pojazdów, Wyświetlacze, Znaki podświetlane od tyłu, Mechaniczne 
podświetlane szyldy, 11 Filtry powietrza, Filtry do klimatyzacji, Filtry 
elektryczne do klimatyzacji, Filtry powietrza do urządzeń klimatyza-
cyjnych, Filtry do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, 12 Tramwaje, 
Autobusy, Autokary, Pojazdy do  poruszania się po  ziemi, Części za-
mienne do tramwajów, autobusów, autokarów i pojazdów lądowych, 
zawarte w tej klasie, Części i akcesoria do pojazdów lądowych, Przegu-
by i  części przegubów do  pojazdów lądowych, Klocki hamulcowe 
do  pojazdów lądowych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej, 
w tym za pośrednictwem sieci Internet, następujących towarów: filtry 
paliwa, filtry olejowe, separatory oleju, filtry do  silników, filtry oleju 
do silników, filtry powietrza do silników, filtry będące częściami silni-
ków, filtry oleju do silników elektrycznych i silników, oczyszczacze po-
wietrza [filtry] do  silników, filtry powietrza do  silników samochodo-
wych, filtry paliwa do silników pojazdów, filtry [części maszyn lub silni-
ków], filtry do  silników spalinowych wewnętrznego spalania, filtry 
do  oczyszczania chłodzącego powietrza, do  silników, filtry do  gorą-
cych gazów, do użytku z silnikami spalinowymi wewnętrznego spala-
nia, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem 
sieci Internet, następujących towarów: monitory wyświetlające, wy-
świetlacze numeryczne, wyświetlacze elektroniczne, panele wyświe-
tlające elektroniczne, elektroniczne tablice wyświetlające, panele wy-
świetlające do pojazdów, znaki oraz wyświetlacze informacyjne i rekla-
mowe [podświetlane], panele sterujące do pojazdów, bezprzewodo-
we sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania 
i  statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicz-
nych i  mechanicznych, programowalne urządzenia sterujące, mi-
kroprocesorowe urządzenia sterujące, komputerowe urządzenia ste-
rujące, serwery komputerowe, serwery sieciowe, serwery w chmurze, 
serwery komputerowych baz danych, elektryczne i  elektroniczne 
urządzenia sterujące, centralne jednostki przetwarzające do przetwa-
rzania informacji danych dźwięku lub obrazów, urządzenia telekomu-
nikacyjne, oprogramowanie komputerowe, Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej, w tym za pośrednictwem sieci Internet, następujących 
towarów: mobilne aplikacje, aplikacje do pobrania, aplikacje do reje-
strowania i odtwarzania obrazu, urządzenia do analizy obrazów, urzą-
dzenia do rejestrowania i nagrywania danych, oprogramowanie kom-
puterowe dla elektronicznych systemów informacji pasażerskiej w po-
jazdach lądowych, komputerowe systemy, komputerowe systemy 
operacyjne, komputerowe programy operacyjne, Usługi sprzedaży 
detalicznej i hurtowej, w tym za pośrednictwem sieci Internet, nastę-
pujących towarów: urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokali-
zacyjne, do  namierzania celu, urządzenia do  lokalizacji pojazdów, 
urządzenia GPS, oprogramowanie do systemów nawigacyjnych GPS, 
multimedialne systemy nawigacji GPS, odbiorniki do  systemów glo-



78 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 10/2023

balnego pozycjonowania GPS, Usługi sprzedaży detalicznej i  hurto-
wej, w tym za pośrednictwem sieci Internet, następujących towarów: 
systemy do  nawigacji do  pojazdów wyposażonych w  interaktywne 
wyświetlacze, wyświetlacze do pojazdów, elektroniczne systemy wy-
świetlające dla kierowców pojazdów, zintegrowane elektroniczne sys-
temy zabezpieczające do  pojazdów lądowych, pokładowe systemy 
elektroniczne do wspomagania kierowania pojazdem, systemy moni-
torowania alarmów, znaki podświetlane od  tyłu, mechaniczne pod-
świetlane szyldy, wyświetlacze, Usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej, w tym za pośrednictwem sieci Internet, następujących towarów: 
systemy przetwarzania danych, urządzenia i przyrządy do nadzorowa-
nia, skomputeryzowana aparatura do analizowania, oprogramowanie 
komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego monitorowa-
nia i  analizy, oprogramowanie komputerowe, sprzęt komputerowy 
[hardware], urządzenia elektryczne do  kontroli pojazdów lądowych 
[monitorowanie lub nadzór], interaktywne oprogramowanie kompu-
terowe zapewniające informacje co  do  nawigacji i  podróży, interak-
tywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę infor-
macji, interaktywne urządzenia do  transferu danych, interaktywne 
systemy komputerowe, programy narzędziowe do  przeprowadzania 
diagnostyki systemów komputerowych, oprogramowanie do zdalnej 
diagnostyki, oprogramowanie do  rzeczywistości wirtualnej i  rozsze-
rzonej, bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne do transmisji tre-
ści multimedialnych, okulary inteligentne, okulary do  rzeczywistości 
wirtualnej i rozszerzonej, gogle multimedialne, wyświetlacze rzeczy-
wistości rozszerzonej zakładane na  głowę, sprzęt komputerowy 
do  rzeczywistości rozszerzonej, baterie, baterie elektryczne, baterie 
do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za po-
średnictwem sieci Internet, następujących towarów: filtry powietrza, 
filtry do klimatyzacji, filtry elektryczne do klimatyzacji, filtry powietrza 
do urządzeń klimatyzacyjnych, filtry do użytku z urządzeniami do kli-
matyzacji, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za pośred-
nictwem sieci Internet, następujących towarów: tramwaje, autobusy, 
autokary, pojazdy do  poruszania się po  ziemi, części zamienne 
do  tramwajów, autobusów, autokarów i  pojazdów lądowych, części 
i  akcesoria do  pojazdów lądowych, przeguby i  części przegubów 
do pojazdów lądowych, klocki hamulcowe do pojazdów lądowych, 37 
Naprawa, serwisowanie i  konserwacja pojazdów lądowych, tramwa-
jów, autobusów, autokarów, Montaż części zamiennych i akcesoriów 
do  pojazdów lądowych, tramwajów, autobusów, autokarów, Instalo-
wanie, montaż, serwisowanie i naprawa komputerów, sieci kompute-
rowych, osprzętu komputerowego, paneli wyświetlających, tablic wy-
świetlających, urządzeń sterujących, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, Instalowanie, montaż, ser-
wisowanie i naprawa urządzeń elektronicznych systemów informacji 
pasażerskiej w pojazdach lądowych, Instalowanie, montaż, serwisowa-
nie i  naprawa baterii w  pojazdach lądowych, Instalowanie, montaż, 
serwisowanie i naprawa baterii do pojazdów lądowych, 41 Fotografia 
z zakresu diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów, Szkolenia online 
z zakresu pojazdów, Szkolenia i szkolenia online, Szkolenia edukacyj-
ne, Usługi fotograficzne dla celów diagnostyki, naprawy i obsługi po-
jazdów, Usługi nagrywania audio i wideo dla celów diagnostyki, napra-
wy i obsługi pojazdów, Realizacja nagrań audio i wideo z zakresu dia-
gnostyki, naprawy i obsługi pojazdów, Skomputeryzowane szkolenia, 
Usługi tłumaczenia symultanicznego, Tłumaczenia językowe ustne, 
Tłumaczenia ustne, pisemne i symultaniczne, Tłumaczenia, 42 Usługi 
diagnostyki komputerowej, Usługi testowania diagnostyczne wspo-
magane komputerowo, Monitorowanie systemów komputerowych 
w celu wykrywania awarii, Monitorowanie elektronicznych systemów 
informacji pasażerskiej w  pojazdach lądowych w  celu wykrywania 
awarii, Zdalne monitorowanie elektronicznych systemów informacji 
pasażerskiej w pojazdach lądowych w celu wykrywania awarii, Progra-
mowanie komputerów, Aktualizacja programów komputerowych, 
Konserwacja programów komputerowych, Instalowanie programów 
komputerowych, Wdrażanie programów komputerowych, Instalowa-
nie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputero-
wych, Analizy komputerowe, Pomiary parametrów pojazdów lądo-
wych, Zdalne monitorowanie systemów pojazdów lądowych w  celu 
wykrywania awarii, Monitorowanie stanu pojazdów, Zdalne monitoro-
wanie stanu pojazdów, Diagnozowanie problemów z pojazdami lądo-
wymi przy użyciu oprogramowania, Monitorowanie systemów pojaz-
dów lądowych w celu wykrywania awarii, Oprogramowanie jako usłu-
ga [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Usługi diagnostyki komputero-
wej problemów z pojazdami lądowymi .

(111) 359379 (220) 2022 08 08 (210) 545945
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolechowo-Osiedle (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLARIS
(540) 

(591) szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .06
(510), (511) 7 Filtry paliwa, Filtry olejowe, Separatory oleju, Filtry 
do silników, Filtry oleju do silników, Filtry powietrza do silników, Filtry 
będące częściami silników, Filtry oleju do silników elektrycznych i sil-
ników, Oczyszczacze powietrza [filtry] do  silników, Filtry powietrza 
do silników samochodowych, Filtry paliwa do silników pojazdów, Fil-
try [części maszyn lub silników], Filtry do silników spalinowych we-
wnętrznego spalania, Filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, 
do silników, Filtry do gorących gazów, do użytku z silnikami spalino-
wymi wewnętrznego spalania, 9 Monitory wyświetlające, Wyświetla-
cze numeryczne, Wyświetlacze elektroniczne, Panele wyświetlające 
elektroniczne, Elektroniczne tablice wyświetlające, Panele wyświe-
tlające do pojazdów, Znaki oraz wyświetlacze informacyjne i  rekla-
mowe, metalowe [podświetlane], Panele sterujące do pojazdów, Bez-
przewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funk-
cjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych, 
elektronicznych i mechanicznych, Programowalne urządzenia steru-
jące, Mikroprocesorowe urządzenia sterujące, Komputerowe urzą-
dzenia sterujące, Serwery komputerowe, Serwery sieciowe, Serwery 
w chmurze, Serwery komputerowych baz danych, Elektryczne i elek-
troniczne urządzenia sterujące, Centralne jednostki przetwarzające 
do przetwarzania informacji danych dźwięku lub obrazów, Urządze-
nia telekomunikacyjne, Oprogramowanie komputerowe, Mobilne 
aplikacje, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do rejestrowania i odtwa-
rzania obrazu, Urządzenia do analizy obrazów, Urządzenia do reje-
strowania i nagrywania danych, Oprogramowanie komputerowe dla 
elektronicznych systemów informacji pasażerskiej w pojazdach lądo-
wych, Komputerowe systemy, Komputerowe systemy operacyjne, 
Komputerowe programy operacyjne, Urządzenia nawigacyjne, na-
prowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu, Urządzenia do lo-
kalizacji pojazdów, Urządzenia GPS, Oprogramowanie do systemów 
nawigacyjnych GPS, Multimedialne systemy nawigacji GPS, Odbior-
niki do systemów globalnego pozycjonowania GPS, Systemy do na-
wigacji do pojazdów wyposażonych w  interaktywne wyświetlacze, 
Wyświetlacze do pojazdów, Elektroniczne systemy wyświetlające dla 
kierowców pojazdów, Zintegrowane elektroniczne systemy zabez-
pieczające do pojazdów lądowych, Pokładowe systemy elektronicz-
ne do wspomagania kierowania pojazdem, Systemy monitorowania 
alarmów, Systemy przetwarzania danych, Urządzenia i  przyrządy 
do  nadzorowania, Skomputeryzowana aparatura do  analizowania, 
Oprogramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdal-
nego monitorowania i  analizy, Sprzęt komputerowy [hardware], 
Urządzenia elektryczne do kontroli pojazdów lądowych [monitoro-
wanie lub nadzór], Interaktywne oprogramowanie komputerowe 
zapewniające informacje co  do  nawigacji i  podróży, Interaktywne 
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, 
Interaktywne urządzenia do transferu danych, Interaktywne systemy 
komputerowe, Programy narzędziowe do przeprowadzania diagno-
styki systemów komputerowych, Oprogramowanie do  zdalnej dia-
gnostyki, Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzo-
nej, Bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne do transmisji treści 
multimedialnych, Okulary inteligentne, Okulary do  rzeczywistości 
wirtualnej i  rozszerzonej, Gogle multimedialne, Wyświetlacze rze-
czywistości rozszerzonej zakładane na głowę, Sprzęt komputerowy 
do rzeczywistości rozszerzonej, Baterie, Baterie elektryczne, Baterie 
do pojazdów, Wyświetlacze, Znaki podświetlane od tyłu, Mechanicz-
ne podświetlane szyldy, 11 Filtry powietrza, Filtry do  klimatyzacji, 
Filtry elektryczne do  klimatyzacji, Filtry powietrza do  urządzeń kli-
matyzacyjnych, Filtry do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, 12 
Tramwaje, Autobusy, Autokary, Pojazdy do poruszania się po ziemi, 
Części zamienne do tramwajów, autobusów, autokarów i pojazdów 
lądowych, zawarte w tej klasie, Części i akcesoria do pojazdów lądo-
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wych, Przeguby i części przegubów do pojazdów lądowych, Klocki 
hamulcowe do pojazdów lądowych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
i  hurtowej, w  tym za  pośrednictwem sieci Internet, następujących 
towarów: filtry paliwa, filtry olejowe, separatory oleju, filtry do silni-
ków, filtry oleju do silników, filtry powietrza do silników, filtry będące 
częściami silników, filtry oleju do  silników elektrycznych i  silników, 
oczyszczacze powietrza [filtry] do silników, filtry powietrza do silni-
ków samochodowych, filtry paliwa do silników pojazdów, filtry [czę-
ści maszyn lub silników], filtry do silników spalinowych wewnętrzne-
go spalania, filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silni-
ków, filtry do  gorących gazów, do  użytku z  silnikami spalinowymi 
wewnętrznego spalania, Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej, 
w tym za pośrednictwem sieci Internet, następujących towarów: mo-
nitory wyświetlające, wyświetlacze numeryczne, wyświetlacze elek-
troniczne, panele wyświetlające elektroniczne, elektroniczne tablice 
wyświetlające, panele wyświetlające do  pojazdów, znaki oraz wy-
świetlacze informacyjne i reklamowe [podświetlane], panele sterują-
ce do pojazdów, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitoro-
wania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub syste-
mów elektrycznych, elektronicznych i  mechanicznych, programo-
walne urządzenia sterujące, mikroprocesorowe urządzenia sterujące, 
komputerowe urządzenia sterujące, serwery komputerowe, serwery 
sieciowe, serwery w chmurze, serwery komputerowych baz danych, 
elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, centralne jednostki 
przetwarzające do przetwarzania informacji danych dźwięku lub ob-
razów, urządzenia telekomunikacyjne, oprogramowanie komputero-
we, Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej, w  tym za  pośrednic-
twem sieci Internet, następujących towarów: mobilne aplikacje, apli-
kacje do pobrania, aplikacje do rejestrowania i odtwarzania obrazu, 
urządzenia do analizy obrazów, urządzenia do rejestrowania i nagry-
wania danych, oprogramowanie komputerowe dla elektronicznych 
systemów informacji pasażerskiej w pojazdach lądowych, kompute-
rowe systemy, komputerowe systemy operacyjne, komputerowe 
programy operacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej, 
w  tym za  pośrednictwem sieci Internet, następujących towarów: 
urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do  namie-
rzania celu, urządzenia do  lokalizacji pojazdów, urządzenia GPS, 
oprogramowanie do  systemów nawigacyjnych GPS, multimedialne 
systemy nawigacji GPS, odbiorniki do  systemów globalnego pozy-
cjonowania GPS, Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej, w  tym 
za  pośrednictwem sieci Internet, następujących towarów: systemy 
do nawigacji do pojazdów wyposażonych w interaktywne wyświe-
tlacze, wyświetlacze do pojazdów, elektroniczne systemy wyświetla-
jące dla kierowców pojazdów, zintegrowane elektroniczne systemy 
zabezpieczające do  pojazdów lądowych, pokładowe systemy elek-
troniczne do wspomagania kierowania pojazdem, systemy monito-
rowania alarmów, znaki podświetlane od  tyłu, mechaniczne pod-
świetlane szyldy, wyświetlacze, Usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej, w tym za pośrednictwem sieci Internet, następujących towarów: 
systemy przetwarzania danych, urządzenia i przyrządy do nadzoro-
wania, skomputeryzowana aparatura do analizowania, oprogramo-
wanie komputerowe do pobrania, przeznaczone do zdalnego moni-
torowania i analizy, oprogramowanie komputerowe, sprzęt kompu-
terowy [hardware], urządzenia elektryczne do kontroli pojazdów lą-
dowych [monitorowanie lub nadzór], interaktywne oprogramowanie 
komputerowe zapewniające informacje co  do  nawigacji i  podróży, 
interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wy-
mianę informacji, interaktywne urządzenia do transferu danych, in-
teraktywne systemy komputerowe, programy narzędziowe do prze-
prowadzania diagnostyki systemów komputerowych, oprogramo-
wanie do  zdalnej diagnostyki, oprogramowanie do  rzeczywistości 
wirtualnej i rozszerzonej, bezprzewodowe urządzenia komunikacyj-
ne do transmisji treści multimedialnych, okulary inteligentne, okulary 
do  rzeczywistości wirtualnej i  rozszerzonej, gogle multimedialne, 
wyświetlacze rzeczywistości rozszerzonej zakładane na  głowę, 
sprzęt komputerowy do rzeczywistości rozszerzonej, baterie, baterie 
elektryczne, baterie do pojazdów, Usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej, w tym za pośrednictwem sieci Internet, następujących towa-
rów: filtry powietrza, filtry do klimatyzacji, filtry elektryczne do klima-
tyzacji, filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, filtry do użyt-
ku z urządzeniami do klimatyzacji, Usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej, w  tym za  pośrednictwem sieci Internet, następujących 
towarów: tramwaje, autobusy, autokary, pojazdy do  poruszania się 
po  ziemi, części zamienne do  tramwajów, autobusów, autokarów 
i pojazdów lądowych, części i akcesoria do pojazdów lądowych, prze-

guby i części przegubów do pojazdów lądowych, klocki hamulcowe 
do  pojazdów lądowych, 37 Naprawa, serwisowanie i  konserwacja 
pojazdów lądowych, tramwajów, autobusów, autokarów, Montaż 
części zamiennych i akcesoriów do pojazdów lądowych, tramwajów, 
autobusów, autokarów, Instalowanie, montaż, serwisowanie i napra-
wa komputerów, sieci komputerowych, osprzętu komputerowego, 
paneli wyświetlających, tablic wyświetlających, urządzeń sterują-
cych, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń elektrycznych i elek-
tronicznych, Instalowanie, montaż, serwisowanie i  naprawa urzą-
dzeń elektronicznych systemów informacji pasażerskiej w pojazdach 
lądowych, Instalowanie, montaż, serwisowanie i  naprawa baterii 
w pojazdach lądowych, Instalowanie, montaż, serwisowanie i napra-
wa baterii do pojazdów lądowych, 41 Fotografia z zakresu diagnosty-
ki, naprawy i obsługi pojazdów, Szkolenia online z zakresu pojazdów, 
Szkolenia i  szkolenia online, Szkolenia edukacyjne, Usługi fotogra-
ficzne dla celów diagnostyki, naprawy i  obsługi pojazdów, Usługi 
nagrywania audio i wideo dla celów diagnostyki, naprawy i obsługi 
pojazdów, Realizacja nagrań audio i wideo z zakresu diagnostyki, na-
prawy i obsługi pojazdów, Skomputeryzowane szkolenia, Usługi tłu-
maczenia symultanicznego, Tłumaczenia językowe ustne, Tłumacze-
nia ustne, pisemne i symultaniczne, Tłumaczenia, 42 Usługi diagno-
styki komputerowej, Usługi testowania diagnostyczne wspomagane 
komputerowo, Monitorowanie systemów komputerowych w  celu 
wykrywania awarii, Monitorowanie elektronicznych systemów infor-
macji pasażerskiej w pojazdach lądowych w celu wykrywania awarii, 
Zdalne monitorowanie elektronicznych systemów informacji pasa-
żerskiej w pojazdach lądowych w celu wykrywania awarii, Programo-
wanie komputerów, Aktualizacja programów komputerowych, Kon-
serwacja programów komputerowych, Instalowanie programów 
komputerowych, Wdrażanie programów komputerowych, Instalo-
wanie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów kompu-
terowych, Analizy komputerowe, Pomiary parametrów pojazdów lą-
dowych, Zdalne monitorowanie systemów pojazdów lądowych 
w  celu wykrywania awarii, Monitorowanie stanu pojazdów, Zdalne 
monitorowanie stanu pojazdów, Diagnozowanie problemów z  po-
jazdami lądowymi przy użyciu oprogramowania, Monitorowanie 
systemów pojazdów lądowych w celu wykrywania awarii, Oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Usługi dia-
gnostyki komputerowej problemów z pojazdami lądowymi .

(111) 359380 (220) 2022 07 27 (210) 545600
(151) 2022 12 14 (441) 2022 08 29
(732) VITAMIZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VITAMIZU Vegan Cola
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .08, 01 .15 .15, 05 .03 .13
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje typu kola [napoje bez-
alkoholowe] .

(111) 359381 (220) 2022 07 28 (210) 545633
(151) 2022 12 14 (441) 2022 08 22
(732) KAROLCZAK DANIEL DKMEDIC, Leszno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Hiadol
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, 
Kosmetyki w formie olejków, Kremy i balsamy kosmetyczne, Prepa-
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raty nawilżające do ciała, Maści do celów kosmetycznych, Mleczka 
do ciała, Mleczko oczyszczające do twarzy, Masła do twarzy i ciała, 
Olejki do ciała i twarzy, Emulsje do ciała, Emulsje do twarzy [do użyt-
ku kosmetycznego], Kremy do ciała, Kremy do twarzy, Kremy der-
matologiczne [inne niż lecznicze], Kremy do rąk, Kremy ochronne, 
Kremy do opalania skóry, Kremy samoopalające, Preparaty do opa-
lania, Kremy po goleniu, Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Oliwki 
dla niemowląt, Mleczka do ciała dla niemowląt, Kremy do demaki-
jażu, Olej kokosowy do celów kosmetycznych, Olejki eukaliptusowe 
do  użytku kosmetycznego, Aloesowe preparaty do  celów kosme-
tycznych, Żel z aloesem do celów kosmetycznych, Preparaty do my-
cia i pielęgnacji ciała, Preparaty do kąpieli, Mydła i  żele, Produkty 
z mydła, Mydło aloesowe, Produkty do mycia rąk, Chusteczki nawil-
żane do celów higienicznych i kosmetycznych, Kremy pod prysznic, 
Preparaty kosmetyczne do  kąpieli, Środki czyszczące do  higieny 
intymnej, nielecznicze, Aromatyczne olejki do kąpieli, Zioła do ką-
pieli, Nielecznicze płyny do kąpieli, Sole do kąpieli, Środki do higie-
ny jamy ustnej, Pasta do  zębów, Płyny do  płukania jamy ustnej, 
Środki do mycia zębów, Preparaty do czyszczenia zębów, Odświe-
żacze oddechu, Preparaty do pielęgnacji zębów, Zestawy produk-
tów do  higieny jamy ustnej, Dezodoranty i  antyperspiranty, Pro-
dukty perfumeryjne, Środki perfumeryjne i zapachowe, Preparaty 
przeciwpotne, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Nie-
lecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, Maseczki do twarzy i cia-
ła, Mleczko kosmetyczne, Preparaty złuszczające do  pielęgnacji 
skóry [peelingi], Pianki oczyszczające, Płyny do oczu, Płyny do gole-
nia, Płyny do  mycia twarzy [kosmetyki], Preparaty do  kuracji pa-
znokci, Odżywki do  paznokci, Emulsje do  wzmacniania paznokci, 
Kosmetyczne żele pod oczy, Kompresy na  oczy do  celów kosme-
tycznych, Środki do  mikrodermabrazji, Talk do  ciała, Nielecznicze 
preparaty do  pielęgnacji stóp, Pudry do  stóp [nielecznicze], Nie-
lecznicze preparaty do  pielęgnacji ust, Odżywki do  ust, Wazelina 
kosmetyczna, Preparaty do golenia, Preparaty do włosów, Kosme-
tyki do  włosów, Nielecznicze kuracje do  skóry głowy, Balsamy 
do  włosów, Maseczki do  włosów, Odżywki do  włosów, Olejki 
do włosów, Płyny do włosów, Płyny do kuracji wzmacniających wło-
sy, Preparaty do mycia włosów, Szampony, Serum do włosów, Eks-
trakty ziołowe do  celów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne 
wspomagające odchudzanie, Preparaty kolagenowe do celów ko-
smetycznych, Zestawy kosmetyków, Maści [nielecznicze], Kremy 
nielecznicze, Krem chłodzący [cold cream], inny niż do celów me-
dycznych, Kremy do  skóry [nielecznicze], Kremy do  twarzy i  ciała, 
Kremy, emulsje i żele nawilżające, Plastry kosmetyczne zawierające 
środek chroniący przed słońcem i  blokujący promieniowanie sło-
neczne do stosowania na skórze, 5 Suplementy diety, Suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecz-
nicze, Lekarstwa, Antybiotyki, Ibuprofen do stosowania jako doust-
ny środek przeciwbólowy, Krople do uszu, Krople do nosa do celów 
medycznych, Paracetamol, Pastylki do  ssania do  celów farmaceu-
tycznych, Szczepionki, Aspiryna, Czopki, Elektrolity do  celów me-
dycznych, Preparaty antybiotykowe, Preparaty farmaceutyczne, 
Produkty i  preparaty farmaceutyczne zapobiegające puchnięciu 
nóg, Preparaty sercowo-naczyniowe, Preparaty farmaceutyczne re-
gulujące układ odpornościowy, Preparaty przeciwwirusowe, Prepa-
raty przeciwpasożytnicze, Preparaty z  aloesem do  celów terapeu-
tycznych, Preparaty żołądkowo-jelitowe, Preparaty farmaceutyczne 
do leczenia zaburzeń układu trawiennego, Preparaty do irygacji do ce-
lów medycznych, Farmaceutyczne preparaty i  substancje antyaler-
giczne, Maści lecznicze, Maści przeciwzapalne, Żele do  stosowania 
miejscowego do użytku medycznego i terapeutycznego, Olejki leczni-
cze, Środki antykoncepcyjne, Hormony do celów medycznych, Środki 
nasenne, Środki farmaceutyczne działające na  metabolizm, Środki 
oczyszczające, Środki przeciwbólowe, Środki przeciwgorączkowe, 
Środki przeciwzapalne, Środki ułatwiające trawienie, Syrop na  ka-
szel, Węgiel aktywny do użytku medycznego, Kapsułki na alergie, 
Kapsułki na kaszel, Kapsułki z żeń-szeniem do celów medycznych, 
Preparaty medyczne, Preparaty zawierające witaminę D, Preparaty 
zawierające witaminę B, Preparaty zawierające witaminę C, Prepa-
raty zawierające witaminę A, Mieszane preparaty witaminowe, Mul-
tiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Kora do  celów farma-
ceutycznych, Korzenie lecznicze, Suplementy dietetyczne i odżyw-
cze, Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowa-
ne], Białkowe suplementy diety, Błonnik pokarmowy, Cukier 
leczniczy, Dietetyczna żywność do celów medycznych, Dietetyczne 
dodatki do  żywności, Dietetyczne napary do  celów medycznych, 

Dietetyczne napoje przystosowane do  celów medycznych, Diete-
tyczne środki spożywcze do celów medycznych, Dodatki witamino-
we i mineralne, Herbata lecznicza, Herbata odchudzająca do celów 
medycznych, Koktajle białkowe, Krople witaminowe, Dodatki od-
żywcze, Mielone siemię lniane do użytku jako suplement diety, Po-
karmy dietetyczne używane w żywieniu klinicznym, Preparaty po-
budzające apetyt, Probiotyki (suplementy), Pyłek pszczeli stosowa-
ny jako suplement diety, Mleczko pszczele do celów medycznych, 
Tran, Lecznicze pudry dla niemowląt, Koper włoski do  celów me-
dycznych, Siemię lniane do celów farmaceutycznych, Zioła leczni-
cze, Produkty żywnościowe dla niemowląt, Mleko w  proszku dla 
niemowląt, Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, 
Preparaty dla niemowląt nie zawierające laktozy, Napoje witamini-
zowane, Żelki witaminowe, Farmaceutyczne słodycze, Preparaty 
i artykuły higieniczne, Antybakteryjne środki do mycia, Higieniczne 
środki nawilżające, Intymne preparaty nawilżające, Substancje 
chłonne do  higieny osobistej, Lecznicze suche szampony, Mydła 
i  detergenty lecznicze i  odkażające, Płyny do  przemywania oczu, 
Preparaty higieniczne do  celów medycznych, Żele nawilżające 
do użytku osobistego, Produkty higieniczne dla kobiet, Detergenty 
do celów medycznych, Mydła lecznicze, Preparat do mycia rąk z an-
tybiotykiem, Preparaty przeciwgrzybicze, Lecznicze preparaty toa-
letowe, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Preparaty do kąpieli do ce-
lów medycznych, Woda morska do  kąpieli leczniczych, Woda ter-
malna, Wody mineralne do  celów medycznych, Szampony leczni-
cze, Preparaty lecznicze na porost włosów, Farmaceutyczne płyny 
do  skóry, Żele antybakteryjne, Aerozole chłodzące do  celów me-
dycznych, Alkohol do stosowania miejscowego, Alkohol leczniczy, 
Alkohol do nacierania, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz leczni-
cze środki do czyszczenia zębów, Lecznicze płyny do płukania jamy 
ustnej, Lecznicze środki do czyszczenia zębów, Lecznicze żele do hi-
gieny jamy ustnej aplikowane za pomocą szczoteczki, Paski do przy-
klejania protez dentystycznych, Płyny do  płukania ust, Preparaty 
ułatwiające ząbkowanie, Wosk dentystyczny, Środki do czyszczenia 
jamy ustnej, Środki dezodoryzujące powietrze, Środki dezynfekcyjne 
i antyseptyczne, Preparaty antybakteryjne, Środki odkażające, Chu-
steczki odkażające, Maści antyseptyczne, Środki sanitarne do celów 
medycznych, Płyny dezynfekujące [inne niż mydło], Środki dezyn-
fekujące do  użytku domowego, Roztwory do  płukania soczewek 
kontaktowych, Waciki nasączone alkoholem do celów medycznych, 
Krople do  oczu, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe 
i aplikatory, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Woda utle-
niona do  celów medycznych, Środki na  odciski, Kompresy leczni-
cze, Krem chłodzący [cold cream] do  użytku medycznego, Gaza, 
Antyseptyczne opatrunki w  płynie, Chusteczki do  celów medycz-
nych, Kompresy, Opatrunki do ran, Bandaże opatrunkowe, Bandaże 
przylepne, Bandaże chirurgiczne, Pieluchy dla niemowląt i  doro-
słych, Nasączone chusteczki lecznicze, Nasączone płatki lecznicze, 
Nasączone waciki lecznicze, Opatrunki elastyczne, Plastry, Środki 
do leczenia oparzeń, Tampony do celów medycznych, Wata do ce-
lów medycznych, Wysterylizowane opatrunki, Preparaty dermato-
logiczne, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Balsamy 
do  użytku medycznego, Farmaceutyczne balsamy do  ust, Kremy 
lecznicze, Kremy do  użytku dermatologicznego, Kremy lecznicze 
do  pielęgnacji stóp, Kremy z  antybiotykami, Kremy uśmierzające 
ból, Kremy z hydrokortyzonem, Lecznicze balsamy, Kolagen do ce-
lów medycznych, Wazelina do  celów medycznych, Strzykawki na-
pełnione preparatami farmaceutycznymi do  celów medycznych, 
Przeciwbólowe plastry przeciwzapalne, Balsamy przeciwbólowe, 
Uniwersalne lecznicze balsamy przeciwbólowe, Środki przeciwbó-
lowe do stosowania miejscowego, Preparaty i substancje farmaceu-
tyczne z  właściwościami przeciwbólowymi, Spraye ziołowe do  ce-
lów medycznych, Lecznicze żele do ciała, Kremy do ciała do użytku 
farmaceutycznego, Kremy ziołowe do celów medycznych, Uniwer-
salne lecznicze kremy z antybiotykiem, Preparaty znieczulające, Pla-
stry transdermalne, Plastry lecznicze, Plastry rozgrzewające do ce-
lów medycznych, Plastry samoprzylepne do użytku medycznego.

(111) 359382 (220) 2022 07 28 (210) 545635
(151) 2022 12 14 (441) 2022 08 22
(732) SOPOT TENIS KLUB, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOPOT TENIS KLUB 1897
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(540) 

(591) biały, niebieski, żółty, pomarańczowy
(531) 21 .03 .01, 26 .01 .01, 25 .01 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, 
obuwia i nakryć głowy, Daszki czapek, Daszki do czapek, Wkładki 
do  obuwia, Wkładki [obuwie], Czapki baseballowe, Czapki bejs-
bolówki, Czapki bez daszków, Czapki i czapeczki sportowe, Czap-
ki jako nakrycia głowy, Czapki [nakrycia głowy], Czapki sportowe, 
Czapki z  daszkiem, Daszki, Daszki jako nakrycia głowy, Daszki 
[nakrycia głowy], Daszki [odzież], Daszki przeciwsłoneczne, Dasz-
ki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Nakrycia głowy dla dzieci, 
Opaski na głowę, Opaski na głowę pochłaniające pot, Opaski prze-
ciwpotne do tenisa, Opaski przeciwpotne na głowę, Sportowe na-
krycia głowy [inne niż kaski], Buty damskie, Buty dziecięce, Buty 
na  rzepy, Buty sportowe, Buty tenisowe [obuwie sportowe], Buty 
treningowe [obuwie sportowe], Buty sznurowane, Buty wsuwane, 
Obuwie dla mężczyzn, Obuwie dla kobiet, Obuwie sportowe, Te-
nisówki, Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z  kaptu-
rem, Bluzy z  kapturem, Komplety koszulek i  spodenek, Komplety 
odzieżowe ze spodenkami, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, 
Koszulki polo, Koszulki z  nadrukami, Koszulki z  krótkim rękawem, 
Kurtki, Odzież do tenisa, Odzież sportowa, 28 Sprzęt do uprawiania 
sportu i  ćwiczeń fizycznych, Artykuły i  sprzęt sportowy, Artykuły 
sportowe, Futerały przystosowane do  noszenia artykułów spor-
towych, Maszyny do rzucania piłek, Maszyny do wyrzucania piłek 
tenisowych, Naciągi do  rakiet, Dopasowane pokrowce na  rakiety 
tenisowe, Kosze do  zbierania piłek tenisowych, Naciągi do  rakiet 
[tenisowych lub badmintonowych], Naciągi do  rakiet tenisowych, 
Opaski do uchwytów rakiet tenisowych, Piłeczki do tenisa stołowe-
go, Piłki tenisowe, Pojemniki na piłki tenisowe, Pokrowce na rakie-
ty do  tenisa, Rakiety do  tenisa, Rakiety tenisowe, Siatki tenisowe, 
Taśma na  uchwyty do  rakiet tenisowych, Torby tenisowe wypro-
filowane do  noszenia rakiety, Urządzenia do  naciągów do  rakiet 
tenisowych, Urządzenia do  wyrzucania piłek tenisowych, Żyłki 
do rakiet tenisowych, 41 Nauka gry w tenisa, Organizacja, aranża-
cja i przeprowadzanie turniejów tenisowych, Organizacja turniejów 
tenisowych, Rozrywka w  postaci turniejów tenisowych, Udostęp-
nianie kortów tenisowych, Wynajem rakiet tenisowych, Wynajem 
sprzętu do tenisa, Wynajmowanie kortów tenisowych, Organizacja 
turniejów sportowych, Organizacja i  przeprowadzanie wydarzeń 
sportowych, Organizacja imprez i konkursów sportowych, Organi-
zacja imprez sportowych, Wypożyczanie sprzętu sportowego lub 
sprzętu do ćwiczeń fizycznych .

(111) 359383 (220) 2022 07 28 (210) 545643
(151) 2022 12 14 (441) 2022 08 22
(732) KALINKOWSKA KLAUDIA FLANER, Michałowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Flaner
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i  nakryć głowy, Nakrycia 
głowy, Obuwie, Odzież, 26 Dodatki do  odzieży, artykuły do  szycia 
i ozdobne artykuły tekstylne, Ozdoby do włosów, wałki do włosów, 
artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Zawieszki 
[nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków] .

(111) 359384 (220) 2022 04 05 (210) 541285
(151) 2022 12 08 (441) 2022 08 16
(732) CENTRUM MEDYCZNE DAMIANA HOLDING  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MINDHEALTH

(540) 

(591) fioletowy, granatowy, niebieski
(531) 26 .01 .06, 02 .01 .23, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 44 Usługi medyczne, konsultacje psychologiczne, kon-
sultacje psychiatryczne, konsultacje logopedyczne, usługi psychote-
rapeutyczne, treningi i warsztaty psychologiczne, usługi w zakresie 
interwencji kryzysowych dotyczących zdrowia psychicznego, usług 
w zakresie wizyt domowych psychologicznych i psychiatrycznych .

(111) 359385 (220) 2022 02 04 (210) 539551
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) SZKLANKO-PAWLIC KATARZYNA 3KAMIDO, Turek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Świat Zatyczek Zatyczki dla każdego
(540) 

(591) błękitny, ciemnoniebieski, granatowy, biały
(531) 19 .08 .05, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 10 Zatyczki do  uszu do  celów medycznych, Zatyczki 
do  uszu (przyrządy do  ochrony uszu), Zatyczki do  uszu do  użytku 
podczas snu, Ochraniacze na  uszy, Urządzenia do  izolacji dźwięku 
użytku medycznego, Ochraniacze słuchu bez zdolności do  odtwa-
rzania lub przekazywania dźwięku .

(111) 359386 (220) 2022 07 08 (210) 544937
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) UNIFLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Słubice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BUZAR
(510), (511) 1 Nawozy, biostymulatory roślin, preparaty z  mikro-
elementów dla roślin, środki chemiczne dla rolnictwa, z  wyjątkiem 
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw paso-
żytom, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, 
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki 
chemiczne dla leśnictwa, z  wyjątkiem fungicydów, herbicydów, in-
sektycydów oraz środków przeciwpasożytniczych, środki chemiczne 
do  zapobiegania chorobom winorośli, środki do  konserwacji kwia-
tów, preparaty biologiczne do celów innych niż medyczne lub we-
terynaryjne, guano, humus, kainit, kompost, preparaty do regulacji 
wzrostu roślin, preparaty poprawiające kondycję gleby, wodorosty 
jako nawóz, środki do ochrony nasion, 5 Fungicydy, herbicydy, insek-
tycydy, środki przeciw roztoczom, pestycydy, środki chwastobójcze, 
środki do tępienia szkodników, algicydy, biocydy, środki bakteriobój-
cze, preparaty do niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia 
larw, środki do  odstraszania owadów, środki do  tępienia ślimaków 
nagich, środki bakteriobójcze, trutki na szczury, preparaty do zwal-
czania myszy, ekstrakty tytoniu owadobójcze, środki odstraszające 
owady, środki do  tępienia much, środki do  tępienia szkodników, 
środki do zwalczania szkodników .

(111) 359387 (220) 2022 07 12 (210) 545056
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) KOTŁOSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleszew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DrewKo
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(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 11 Kotły na paliwa stałe, Kotły na biomasę, drewno opa-
łowe, pellet, Kotły na paliwa gazowe i płynne, kotły do ogrzewania 
powietrzem, Ekologiczne kotły grzewcze wykorzystujące proces 
zgazowania odpadów drewna, Kotły grzewcze na  paliwa stałe zin-
tegrowane z systemami podawania i dozowania paliwa, Kotły ze ste-
rowaniem, bez sterowania i  z  miarkowaniem, Kotły z  podajnikiem, 
kotły bez podajnika, kotły z wentylatorem i  sterownikiem, Korpusy 
kotłów, ruszty do palenisk kotłów, urządzenia do zasilania kotłów, za-
sobniki paliw stałych, układy dozowania i podawania paliw stałych 
do kotłów, Dmuchawy do kotłów, wentylatory, pompy ciepła, podaj-
niki, ślimak do  podajnika, podajniki, zestawy podajnikowe, deflek-
tor do  kotła, elementy grzejne, wężownice jako części do  instalacji 
grzewczych, wyciągi, instalacje grzewcze, instalacje wyciągu spalin, 
systemy kominowe, zbiorniki zasypowe, Armatura do kotłów grzew-
czych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do kotłów, sterowniki 
do kotłów, pokojowe panele sterujące do kotłów .

(111) 359388 (220) 2022 08 22 (210) 546366
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) ROKMATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R ROKMATES
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Usługi reklamowe świadczone 
przez radiowe i  telewizyjne agencje reklamowe, Doradztwo i  kon-
sultacje w  zakresie działalności gospodarczej, Impresariat w  dzia-
łalności artystycznej, Marketing opierający się na  współpracy 
z  influencerem [Influencer marketing], Marketing ukierunkowany, 
Organizacja pokazów mody w  celach promocyjnych, Organizacja 
wydarzeń komercyjnych, Organizowanie targów handlowych, Pro-
mocja, reklama i  marketing stron internetowych on-line, Promocja 
[reklama] koncertów, Promocja [reklama] podróży, Promowanie 
[reklama] działalności gospodarczej, Reklama, Reklama banerowa, 
Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Reklama biznesowych stron 
internetowych, Reklama i  marketing, Reklama i  usługi reklamowe, 
Reklama korespondencyjna, Reklama na  billboardach elektronicz-
nych, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, 
Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyj-
nej, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama 
poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trze-
cich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama radiowa, Reklama 
towarów i  usług sprzedawców online za  pośrednictwem przewod-
nika online do  przeszukiwania, Reklama typu „płać za  kliknięcie”, 
Reklama w  czasopismach, Reklama w  czasopismach, broszurach 
i gazetach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama w prasie 
popularnej i  profesjonalnej, Reklama za  pomocą marketingu bez-
pośredniego, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w szczególności Internetu, Reklama zewnętrzna, Reklama związana 
z transportem i dostawą, Usługi agencji modelek i modeli związane 
z reklamą, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci kompu-
terowej, Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), 41 
Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związane-

go z  reklamą, promocją, marketingiem i  biznesem, Organizowanie 
konferencji związanych z reklamą, Organizowanie seminariów zwią-
zanych z reklamą, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, 
Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usłu-
gi fotograficzne, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi w zakre-
sie przedstawień na  żywo, Dostarczanie filmów, nie  do  pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie 
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie rozrywki drogą radiową, 
Dostarczanie rozrywki w  postaci nagranej muzyki, Dyskoteki, Dys-
trybucja filmów, Escape room [rozrywka], Fankluby, Fotoreportaże, 
Goszczenie lig fantasy sports, Impresariat artystyczny, Organiza-
cja i  przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizacja imprez 
rozrywkowych typu cosplay, Organizacja pokazów mody w  celach 
rozrywkowych, Organizowanie imprez w  celach kulturalnych, roz-
rywkowych i sportowych, Pisanie piosenek, Produkcja mikrofilmów, 
Produkcja muzyczna, Usługi edukacyjne i  instruktażowe w zakresie 
sportu, 43 Restauracje oferujące dania na wynos, Bary szybkiej ob-
sługi [snack-bary], Obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering), Kafeterie [bufety], Restauracje 
samoobsługowe, Usługi barowe, Usługi restauracyjne, 45 Doradz-
two prawne związane z  reklamą telewizyjną, rozrywką telewizyjną 
i sportami .

(111) 359389 (220) 2022 08 19 (210) 546327
(151) 2022 12 21 (441) 2022 09 05
(732) FABRYKA NAKRYĆ STOŁOWYCH GERPOL  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Drzewica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GERPOL
(540) 

(591) niebieski
(531) 29 .01 .04, 29 .01 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .10, 24 .09 .01, 
24 .09 .03, 24 .09 .05, 24 .09 .13
(510), (511) 7 Ostrza do  kosiarek, Noże (części do  maszyn), Noże 
do maszyn, Noże elektryczne, Noże elektryczne i ostrzarki do noży, 
Noże oprawkowe do  maszyn, Noże oprawkowe do  użytku z  elek-
trycznymi narzędziami ręcznymi, Ostrza (części do  maszyn), Ostrza 
do narzędzi elektrycznych, Kroje nożowe [części do maszyn], Głowice 
nożowe [części maszyn], 8 Noże, Noże kuchenne, Noże kucharskie, 
Noże myśliwskie, Noże na  użytek hobbystyczny, Noże, narzędzia 
ręczne, Noże stołowe, Noże wykonane z metali szlachetnych, Sztuć-
ce, noże kuchenne i  przyrządy do  cięcia do  użytku kuchennego, 
Sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], Noże ogrodnicze, Noże skła-
dane, Noże stołowe ze srebra standardowego, Noże stołowe ze stali 
nierdzewnej, Noże strugarskie [obsługiwane ręcznie], Noże uniwer-
salne, Ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi 
i zwierząt, Ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki ma-
teriałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, Bagnety, Broń biała, 
Brzytwy, Cążki do  skórek, Zestawy do  manicure, Noże do  warzyw, 
Noże rzeźnicze, Obcęgi [narzędzia ręczne], Szczypce, obcęgi, Obci-
nacze do paznokci, Narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowa-
nia krajobrazu, Nożyczki, Nożyczki do użytku domowego, Nożyczki 
do papieru, Nożyczki dla dzieci, Nożyce, Nożyce krawieckie, Nożyczki 
fryzjerskie, Nożyczki kieszonkowe, Nożyce do drobiu, Nożyce do ob-
cinania wełny, Nożyce ogrodnicze, Nożyce do blachy, Ostrza [broń], 
Ostrza do  strugów, Ostrza [narzędzia ręczne], Ostrza nożyc, Scyzo-
ryki, Scyzoryki z  wielofunkcyjnymi końcówkami, Sekatory, Tasaki 
[noże], Skrobaki, Widelce, Tłuczki [narzędzia ręczne], Srebrna zasta-
wa stołowa [sztućce], Sztućce z  metali szlachetnych, 21 Przybory 
kuchenne, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i  pojemniki, Arty-
kuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, Przybory kosmetyczne, do hi-
gieny i pielęgnacji urody, Dziadki do orzechów, Kuchenne przybory 
nie z metali szlachetnych .



Nr 10/2023 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 83

(111) 359390 (220) 2022 08 23 (210) 546416
(151) 2022 12 21 (441) 2022 09 05
(732) BANGKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BANGKOK THAI MASSAGE & SPA
(540) 

(591) złoty
(531) 29 .01 .02, 29 .01 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .03, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 
05 .05 .19, 05 .05 .20, 05 .05 .21, 26 .11 .03, 26 .11 .05, 26 .11 .12
(510), (511) 44 Aromaterapia, Masaż, Fizjoterapia, Salony piękności, 
Usługi saun, Usługi terapeutyczne, Usługi stawiania baniek .

(111) 359391 (220) 2022 04 12 (210) 541876
(151) 2022 12 14 (441) 2022 08 29
(732) BIELECKI SEBASTIAN OPTIMA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) THERALIGHT
(510), (511) 10 Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Aparaty i instru-
menty medyczne i weterynaryjne, Urządzenia do prowadzenia tera-
pii światłem dla dolegliwości fizycznych, a mianowicie bólu, stanów 
zapalnych, zmęczenia, słabego krążenia, zaburzeń nastroju, zabu-
rzeń immunologicznych, schorzeń skóry, stymulacji gojenia tkanek 
oraz antiaging .

(111) 359392 (220) 2022 07 11 (210) 544951
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 22
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PARAMIG FAST JUNIOR
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy kosmetyczne, Kosmetyki 
w  formie past, Lotiony do  celów kosmetycznych, Peelingi do  ce-
lów kosmetycznych, Lakiery do  paznokci, Maseczki kosmetyczne, 
Pomadki do  ust, Antyperspiranty, Preparaty do  kąpieli, Preparaty 
kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze 
do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Prepa-
raty do czyszczenia protez zębowych, Żele i paski wybielające zęby, 
Preparaty do pielęgnacji włosów, Szampony, Preparaty do opalania, 
Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, Preparaty do  depilacji, Produkty toaletowe i  ko-
smetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ściera-
nia, Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki ete-
ryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Produkty 
lecznicze, Witaminy i  preparaty witaminowe, Suplementy diety 
sporządzone głównie z minerałów, Dodatki witaminowe i mineral-
ne, Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagają-
ce leczenie i  wzmacniające organizm, Suplementy diety do  celów 
leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do  celów leczniczych, 
Substancje dietetyczne do  celów leczniczych, Preparaty ziołowe 
do  celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, Produk-
ty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych lub we-
terynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne, 
Produkty biotechnologiczne do  celów medycznych lub weteryna-
ryjnych, Preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, Preparaty 
przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, 
Plastry, Chirurgiczne opatrunki gipsowe, Materiały opatrunkowe, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Produk-
ty weterynaryjne, Odczynniki chemiczne do  celów medycznych, 
Preparaty diagnostyczne do  celów medycznych, Środki dezynfek-
cyjne, 10 Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostycz-

na do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów medycz-
nych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i  instrumenty chirurgiczne, 
Przyrządy do  fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły ortope-
dyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże elastyczne [opatrunki], Podusz-
ki do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, Aparaty 
i narzędzia weterynaryjne .

(111) 359393 (220) 2022 08 08 (210) 545938
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) KĘSKA SYLWESTER, Gózd (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NEXBUD
(510), (511) 37 Usługi budowlane .

(111) 359394 (220) 2022 08 09 (210) 546018
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) ADAMCZYK GRZEGORZ AIOBAD INSTAL SERVICE, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aiobad INSTAL SERVICE
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 12 .03 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 11 Instalacje centralnego ogrzewania, Instalacje ogrze-
wania podłogowego, Instalacje do  uzdatniania wody, Instalacje 
grzewcze na gaz, Instalacje grzewcze, Instalacje grzewcze do użytku 
przemysłowego, Instalacje i  urządzenia grzewcze, Instalacje kanali-
zacyjne, Instalacje sanitarne, Instalacje regulacyjne do rur wodnych, 
Instalacje sanitarne i  łazienkowe oraz armatura wodno-kanaliza-
cyjna, Instalacje wody gorącej, Przemysłowe instalacje grzewcze, 
Urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, Urządzenia i instalacje 
grzewcze, 37 Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, Budo-
wa i  konserwacja rurociągów, Instalowanie, konserwacja i  naprawa 
sieci wodno-kanalizacyjnych, Instalacja gazociągów i  wodociągów, 
Instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja prze-
mysłowych przewodów grzejnych, Instalacja urządzeń sanitarnych, 
Instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalowanie 
kotłów, Instalowanie urządzeń sanitarnych, Izolowanie rurociągów, 
Konserwacja i  naprawa kotłów na  paliwa stałe, Montaż instalacji 
kanalizacyjnych, gazowych i  wodociągowych, Montaż zmiękczaczy 
wody, Usługi czyszczenia kanalizacji .

(111) 359395 (220) 2022 07 22 (210) 545397
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) GMF GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Góraszka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GREEN MARKET FAMILY GMF Group
(540) 

(591) zielony, czarny, biały
(531) 05 .03 .13, 05 .03 .15, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 1 Nawozy mineralne dla ogrodnictwa i rolnictwa, w szcze-
gólności takie jak: preparaty do nawożenia gleby, nawozy użyźnia-
jące glebę, środki do  ochrony nasion, środki do  konserwacji roślin, 
21 Osłony na  doniczki nie  z  papieru, Doniczki na  kwiaty, Doniczki 
okienne, Podpórki, uchwyty do kwiatów [układanie, rozmieszczanie 
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kwiatów], Zraszacze, Zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, Zra-
szacze do węży ogrodowych, Konewki, Spryskiwacze, Spryskiwacze 
do trawnika, 31 Bulwy [cebulki kwiatowe], Cebulki kwiatowe, Drzewa 
[rośliny], Krzewy, Kwiaty naturalne, Zioła ogrodowe świeże, Kompo-
zycje kwiatowe i cebulowe .

(111) 359396 (220) 2022 07 27 (210) 545604
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) KLEDZIK ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO  
HANDLOWO-USŁUGOWE TEXET, Piła (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WRKMANN
(540) 

(591) żółty, czarny, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .01 .16, 09 .07 .21
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie ochronnego 
obuwia roboczego, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie ochron-
nego obuwia roboczego, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie 
kasków zabezpieczających, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie 
kasków zabezpieczających, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
butów ochronnych stosowanych w  przemyśle [do  ochrony przed 
wypadkami lub urazami], Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie bu-
tów ochronnych stosowanych w  przemyśle [do  ochrony przed wy-
padkami lub urazami], Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie gogli 
ochronnych, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie gogli ochron-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie masek ochronnych, 
nie  do  celów medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie 
masek ochronnych, nie  do  celów medycznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie rękawic do celów przemysłowych do ochro-
ny przed urazami, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie rękawic 
do celów przemysłowych do ochrony przed urazami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie rękawic do ochrony przed wypadkami lub 
urazami, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie rękawic do ochrony 
przed wypadkami lub urazami, Usługi sprzedaży detalicznej w zakre-
sie obuwia roboczego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie obuwia 
roboczego, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie okrycia robo-
czego [kombinezony], Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie okrycia 
roboczego [kombinezony], Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
odzieży ochronnej zakładanej na ubrania, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie odzieży ochronnej zakładanej na ubrania .

(111) 359397 (220) 2022 07 27 (210) 545605
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) PDF FINANCIAL MENTORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRZY PORTFELE
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .11 .03
(510), (511) 36 Usługi pośrednictwa finansowego, Ubezpieczenia, 
Fundusze emerytalne, Usługi inwestycyjne, 41 Edukacja .

(111) 359398 (220) 2022 07 29 (210) 545681
(151) 2022 12 15 (441) 2022 08 29
(732) Yiwu Mingge Electric Appliance Co ., Ltd, Yiwu City (CN)
(540) (znak słowny)
(540) SOKANY
(510), (511) 8 Maszynki do strzyżenia brody, Lokówki, Cążki do skórek, 
Urządzenia do  karbowania włosów [karbownice], Przyrządy ręczne 
do kręcenia włosów, Brzytwy, Pilniki do paznokci, elektryczne, Poler-
ki do  paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, Maszynki do  strzy-

żenia włosów do  użytku osobistego, elektryczne i  nieelektryczne, 
Obcinacze do  paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], Zestawy 
do manicure, Przybory do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, 
Zestawy do manicure, elektryczne, Zalotki do rzęs, Elektryczne urzą-
dzenia do  zaplatania włosów, Urządzenia do  laserowego usuwania 
włosów, inne niż do celów medycznych .

(111) 359399 (220) 2022 08 02 (210) 545823
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) Noris Pharma AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) Simecol
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, Środki sani-
tarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność do celów leczni-
czych, Dietetyczna żywność do  użytku weterynaryjnego, Żywność 
dla niemowląt, Suplementy diety, Substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, Dodatki dietetyczne, Lecznicze dodatki do  żywności, 
Dietetyczne dodatki do  żywności, Dodatki do  żywności do  celów 
medycznych, Dodatki do  żywności do  celów niemedycznych, Me-
dyczne dodatki do  żywności do  użytku weterynaryjnego, Dodatki 
odżywcze, Dodatki witaminowe i  mineralne, Suplementy ziołowe, 
Suplementy żywnościowe, Witaminy i preparaty witaminowe, Lekar-
stwa, Preparaty medyczne, Plastry, materiały opatrunkowe, Prepara-
ty i artykuły dentystyczne, Lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
Środki odkażające, Środki dezynfekcyjne i  antyseptyczne, Środki 
dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, Mydła i detergenty lecz-
nicze i odkażające, Preparaty i artykuły higieniczne, Pieluchy dla nie-
mowląt i dorosłych, Preparaty i artykuły do tępienia szkodników .

(111) 359400 (220) 2022 08 04 (210) 545843
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) ŚWIDERSKI DAMIAN, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sweet Cat
(540) 

(591) czarny, biały, fioletowy, różowy
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 03 .01 .16
(510), (511) 43 Bary, Usługi barów z fajkami wodnymi .

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) 044041 (180) 2033 07 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 051737 (180) 2033 05 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 052170 (180) 2033 06 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 052826 (180) 2032 12 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 059844A (180) 2033 01 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077863 (180) 2033 04 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 077899 (180) 2033 04 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 079560 (180) 2033 03 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 079720 (180) 2032 08 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 083583 (180) 2033 02 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 083820 (180) 2033 03 25 Prawo przedłużono w całości .
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(111) 084986 (180) 2033 06 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 085037 (180) 2033 03 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 085078 (180) 2033 02 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 085178 (180) 2033 03 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 085464 (180) 2033 03 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 086112 (180) 2033 02 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 086718 (180) 2033 10 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 086719 (180) 2033 10 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 087113 (180) 2033 03 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 088874 (180) 2033 02 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 095900 (180) 2033 12 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 096085 (180) 2033 10 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 160882 (180) 2033 04 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169536 (180) 2032 11 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169537 (180) 2032 11 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169538 (180) 2032 11 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170719 (180) 2033 03 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171017 (180) 2033 03 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171248 (180) 2033 03 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172164 (180) 2033 02 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172173 (180) 2033 02 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172356 (180) 2033 02 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172357 (180) 2033 02 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172358 (180) 2033 02 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172371 (180) 2033 02 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172475 (180) 2033 03 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172476 (180) 2033 03 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172479 (180) 2033 03 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172638 (180) 2033 02 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172920 (180) 2033 02 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173198 (180) 2033 03 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173726 (180) 2033 03 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173733 (180) 2033 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 174088 (180) 2033 08 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 174398 (180) 2033 02 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 174399 (180) 2033 02 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 174438 (180) 2033 05 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 174947 (180) 2033 02 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 175419 (180) 2033 08 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 175513 (180) 2033 02 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 175660 (180) 2033 02 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 175688 (180) 2033 03 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 175738 (180) 2033 05 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 175757 (180) 2033 05 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 176886 (180) 2033 02 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 176887 (180) 2033 02 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 177004 (180) 2033 04 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 177295 (180) 2033 09 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 177746 (180) 2033 07 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 178073 (180) 2033 04 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 178074 (180) 2033 04 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 179705 (180) 2033 06 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 179762 (180) 2033 11 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 180193 (180) 2033 03 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 182438 (180) 2033 09 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 185842 (180) 2033 06 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 186572 (180) 2033 05 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 186994 (180) 2033 03 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 187208 (180) 2033 04 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 198501 (180) 2033 06 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 205216 (180) 2033 12 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 206241 (180) 2033 10 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 209781 (180) 2033 02 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 210811 (180) 2033 12 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 211183 (180) 2033 07 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 214442 (180) 2032 08 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 259521 (180) 2031 10 19 Prawo przedłużono w całości .

(111) 262169 (180) 2032 12 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262489 (180) 2033 01 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262642 (180) 2032 12 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262678 (180) 2033 03 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262862 (180) 2033 02 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262988 (180) 2033 02 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263517 (180) 2033 02 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263646 (180) 2033 02 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263898 (180) 2032 11 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263960 (180) 2033 01 31 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264127 (180) 2033 02 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264128 (180) 2033 02 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264327 (180) 2033 02 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264386 (180) 2033 01 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264538 (180) 2033 04 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264681 (180) 2033 03 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264716 (180) 2033 03 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264717 (180) 2033 03 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264761 (180) 2032 12 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264774 (180) 2033 01 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264788 (180) 2033 02 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264870 (180) 2033 04 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264950 (180) 2033 03 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265116 (180) 2033 03 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265117 (180) 2033 03 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265256 (180) 2033 01 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265427 (180) 2033 02 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265481 (180) 2033 03 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265560 (180) 2033 03 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265633 (180) 2033 04 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265743 (180) 2033 04 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265830 (180) 2033 05 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265833 (180) 2033 05 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265834 (180) 2033 05 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265981 (180) 2033 02 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265982 (180) 2033 02 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266150 (180) 2033 02 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266369 (180) 2033 03 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266474 (180) 2033 01 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266584 (180) 2033 06 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266627 (180) 2032 10 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266687 (180) 2033 04 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266721 (180) 2033 03 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266813 (180) 2033 01 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266990 (180) 2033 07 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267002 (180) 2033 04 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267148 (180) 2033 08 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267244 (180) 2033 08 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267630 (180) 2033 08 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267683 (180) 2033 04 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267684 (180) 2033 04 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267686 (180) 2033 04 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267687 (180) 2033 04 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268007 (180) 2033 07 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268045 (180) 2033 02 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268214 (180) 2033 04 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268215 (180) 2033 04 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268216 (180) 2033 04 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268368 (180) 2033 01 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268413 (180) 2033 08 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268570 (180) 2033 07 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268572 (180) 2033 07 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268574 (180) 2033 07 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268698 (180) 2033 01 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268733 (180) 2033 07 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268740 (180) 2033 07 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268864 (180) 2033 02 18 Prawo przedłużono w całości .
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(111) 268865 (180) 2033 02 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269030 (180) 2033 08 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269031 (180) 2033 08 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269032 (180) 2033 08 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269033 (180) 2033 08 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269156 (180) 2033 07 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269157 (180) 2033 07 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269158 (180) 2033 07 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269159 (180) 2033 07 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269160 (180) 2033 07 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269161 (180) 2033 07 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269265 (180) 2033 02 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269268 (180) 2033 03 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269574 (180) 2033 09 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270020 (180) 2033 02 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270021 (180) 2033 02 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270022 (180) 2033 02 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270285 (180) 2033 04 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270286 (180) 2033 04 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270395 (180) 2033 06 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270976 (180) 2033 04 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 271034 (180) 2032 12 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 271042 (180) 2033 02 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 271066 (180) 2033 07 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 271440 (180) 2033 11 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 271791 (180) 2032 07 09 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 10: aparaty do masażu, 
aparaty do masażu wibracyjnego .

(111) 271854 (180) 2033 07 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 272196 (180) 2033 03 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 272197 (180) 2033 03 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 272318 (180) 2033 10 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 272621 (180) 2033 01 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 273235 (180) 2033 03 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 273242 (180) 2033 04 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 273252 (180) 2033 07 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 280019 (180) 2033 03 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 280022 (180) 2033 03 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 283208 (180) 2033 04 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 285601 (180) 2033 07 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 285902 (180) 2033 02 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 288340 (180) 2033 03 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 288347 (180) 2033 08 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 290869 (180) 2033 02 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 300523 (180) 2033 03 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 301172 (180) 2033 01 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 305348 (180) 2033 03 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 310098 (180) 2033 04 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 323946 (180) 2033 04 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 330192 (180) 2033 09 14 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) 502377 ZT37/2019
(210) 508148 U
(210) 522544 U
(210) 522986 U

(210) 530119 ZT28/2021
(210) 534981 U
(210) 543517 U
(210) 546772 U

(210) 546773 U
(210) 544507 U
(210) 543334 U
(210) 547050 U
(210) 547925 U
(210) 542473 U

(210) 542474 U
(210) 545916 U
(210) 547563 U
(210) 543612 U
(210) 520480 U
(210) 531348 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) 533077 ZT7/2022
(210) 544737 ZT36/2022
(210) 542790 ZT23/2022
(210) 545166 ZT33/2022
(210) 543187 ZT24/2022
(210) 548534 ZT48/2022
(210) 546149 ZT36/2022
(210) 547504 U
(210) 545703 U
(210) 546556 U

(210) 547131 U
(210) 547159 U
(210) 547179 U
(210) 547375 U
(210) 547505 U
(210) 547506 U
(210) 547507 U
(210) 547629 U
(210) 548642 U

DecYZJe stWierDZaJące  
WYGaśniĘcie DecYZJi o UDZieleniU praWa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku 
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, 
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.

(210) 431460 23/2014
(210) 435369 04/2015
(210) 445636 23/2015
(210) 453340 13/2016
(210) 455814 04/2017
(210) 465200 11/2017
(210) 473883 35/2017
(210) 482800 29/2021
(210) 489028 26/2021
(210) 496120 25/2019
(210) 501766 32/2019
(210) 501846 10/2021
(210) 506265 50/2019
(210) 506268 50/2019
(210) 509966 11/2020
(210) 510051 16/2020
(210) 510993 22/2020
(210) 511072 20/2020
(210) 511189 21/2020
(210) 511379 20/2020
(210) 511879 21/2020
(210) 512138 25/2020
(210) 512405 22/2020
(210) 512480 22/2020
(210) 512483 24/2020
(210) 512574 43/2020

(210) 513192 26/2020
(210) 514659 12/2021
(210) 516355 46/2020
(210) 517216 19/2021
(210) 517341 01/2021
(210) 517744 08/2022
(210) 517831 48/2020
(210) 518246 07/2021
(210) 518276 09/2021
(210) 519688 50/2020
(210) 520157 51/2020
(210) 520283 08/2021
(210) 520886 06/2021
(210) 521007 10/2021
(210) 522199 33/2021
(210) 522962 51/2021
(210) 523890 16/2021
(210) 524055 16/2021
(210) 524116 45/2021
(210) 526407 08/2022
(210) 526495 20/2021
(210) 526497 22/2021
(210) 526713 20/2021
(210) 527013 47/2021
(210) 527584 20/2021
(210) 528509 50/2021
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(210) 529305 28/2021
(210) 529365 32/2021
(210) 529367 32/2021
(210) 529368 32/2021
(210) 529369 32/2021
(210) 529596 31/2021
(210) 529720 08/2022
(210) 529855 24/2021
(210) 531041 46/2021
(210) 531637 46/2021
(210) 531638 46/2021
(210) 531855 07/2022
(210) 532273 38/2021
(210) 532455 35/2021
(210) 532686 05/2022
(210) 532843 36/2021
(210) 533073 40/2021
(210) 533132 42/2021
(210) 534130 11/2022
(210) 534678 08/2022
(210) 534876 07/2022
(210) 535071 07/2022
(210) 535589 09/2022
(210) 536340 08/2022
(210) 536374 08/2022
(210) 536381 51/2021
(210) 536382 51/2021
(210) 536458 08/2022
(210) 536532 08/2022

(210) 536566 05/2022
(210) 536824 06/2022
(210) 536869 09/2022
(210) 537048 08/2022
(210) 537049 08/2022
(210) 537061 06/2022
(210) 537089 09/2022
(210) 537230 09/2022
(210) 537319 52/2021
(210) 537368 07/2022
(210) 537412 07/2022
(210) 537413 07/2022
(210) 537442 08/2022
(210) 537505 09/2022
(210) 537585 51/2021
(210) 537630 08/2022
(210) 537631 07/2022
(210) 537778 08/2022
(210) 537841 08/2022
(210) 537842 07/2022
(210) 537870 07/2022
(210) 537918 04/2022
(210) 538005 07/2022
(210) 538006 07/2022
(210) 538007 07/2022
(210) 538132 05/2022
(210) 538235 07/2022
(210) 538236 07/2022
(210) 538238 07/2022

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) 101793 A . Wykreślono: DELPHI TECHNOLOGIES, INC ., 
TROY, Michigan, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Delphi 
Technologies, LLC, Troy, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 101793 A . Wykreślono: Delphi Technologies, LLC, Troy, 
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Aptiv Services 5 US, LLC, 
Troy , Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 101793 A . Wykreślono: Aptiv Services 5 US, LLC, 
Troy , Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Delphi Technologies 
IP Limited, Belleville, St . Michael, Barbados .

(111) 153186 A . Wykreślono: GRUPA LOTOS Spółka Akcyjna, 
Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY 
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201 .

(111) 161195 A . Wykreślono: GRUPA LOTOS S .A ., Gdańsk, 
Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201 .

(111) 161196 A . Wykreślono: GRUPA LOTOS S .A ., Gdańsk, 
Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201 .

(111) 161197 A . Wykreślono: GRUPA LOTOS S .A ., Gdańsk, 
Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201 .

(111) 167734 A . Wykreślono: Greenbet Polska S .A ., Jaworzno, 
Polska 141442875; Wpisano: THOMAS CEMENTY SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141733153 .

(111) 173783 A . Wykreślono: GRUPA LOTOS S .A ., Gdańsk, 
Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201 .

(111) 174210 A . Wykreślono: GRUPA LOTOS S .A ., Gdańsk, 
Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201 .

(111) 178674 A . Wykreślono: GRUPA LOTOS S .A ., Gdańsk, 
Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201 .

(111) 180912 A . Wykreślono: GRUPA LOTOS S .A ., Gdańsk, 
Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201 .

(111) 194517 A . Wykreślono: Greenbet Polska S .A ., Jaworzno, 
Polska 141442875; Wpisano: THOMAS CEMENTY SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141733153 .

(111) 197765 A . Wykreślono: Przedsiębiorstwo Materiałów 
Izolacyjnych IZOLACJA-MATIZOL S .A ., Gorlice, Polska 490514452; 
Wpisano: SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzierżoniów, Polska 361828854 .

(111) 197766 A . Wykreślono: Przedsiębiorstwo Materiałów 
Izolacyjnych IZOLACJA-MATIZOL S .A ., Gorlice, Polska 490514452; 
Wpisano: SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzierżoniów, Polska 361828854 .

(111) 197767 A . Wykreślono: Przedsiębiorstwo Materiałów 
Izolacyjnych IZOLACJA-MATIZOL S .A ., Gorlice, Polska 490514452; 
Wpisano: SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzierżoniów, Polska 361828854 .

(111) 197768 A . Wykreślono: Przedsiębiorstwo Materiałów 
Izolacyjnych IZOLACJA-MATIZOL S .A ., Gorlice, Polska 490514452; 
Wpisano: SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzierżoniów, Polska 361828854 .

(111) 200966 A . Wykreślono: „LIBRA” Spółka z  o .o ., Dzierżo-
niów, Polska 891128810; Wpisano: SELENA INDUSTRIAL TECHNO-
LOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzier-
żoniów, Polska 361828854 .

(111) 200967 A . Wykreślono: „LIBRA” Spółka z  o .o ., Dzierżo-
niów, Polska 891128810; Wpisano: SELENA INDUSTRIAL TECHNO-
LOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzier-
żoniów, Polska 361828854 .

(111) 212718 A . Wykreślono: GRUPA LOTOS S .A ., Gdańsk, 
Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201 .

(111) 214859 A . Wykreślono: EDF EKOSERWIS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
930450074; Wpisano: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 930450074 .

(111) 214859 A . Wykreślono: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
930450074; Wpisano: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, 
Polska 930450074 .
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(111) 219125 A . Wykreślono: Przedsiębiorstwo Materiałów 
Izolacyjnych IZOLACJA-MATIZOL Spółka Akcyjna, Gorlice, Polska 
490514452; Wpisano: SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SPÓŁ-
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzierżoniów, Polska 
361828854 .

(111) 220160 A . Wykreślono: Grupa LOTOS Spółka Akcyjna, 
Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY 
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201 .

(111) 222834 A . Wykreślono: HOMEWARE PRODUCTS 1947 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Węgrzce, Pol-
ska 123228340; Wpisano: DAJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, Polska 003800675 .

(111) 249480 A . Wykreślono: BROWAR BRANIEWO SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
385257166; Wpisano: BROWAR BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 385257166 .

(111) 249685 A . Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, 
Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY 
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201 .

(111) 255878 A . Wykreślono: KZWM OGNIOCHRON SPÓŁKA 
AKCYJNA, Andrychów, Polska 070909888; Wpisano: OGNIOCHRON 
SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów, Polska 070909888 .

(111) 255879 A . Wykreślono: KZWM OGNIOCHRON SPÓŁKA 
AKCYJNA, Andrychów, Polska 070909888; Wpisano: OGNIOCHRON 
SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów, Polska 070909888 .

(111) 256914 A . Wykreślono: OPTIMUM MARK SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
015837798; Wpisano: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Kostrzyn, Polska 630303023 .

(111) 259534 A . Wykreślono: GROUP SERVICE SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
021383097; Wpisano: INTRUM INKASO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 385441579 .

(111) 260468 A . Wykreślono: PARK HANDLOWY RZESZÓW 
STUDIO CTP 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska 180392990; Wpisano: PARK HAN-
DLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180392990 .

(111) 262444 A . Wykreślono: ŚLEBODZIŃSKI JERZY PLC DO-
RADZTWO INFORMATYCZNE, Zalasewo, Polska 639771576; Wpi-
sano: ŚLEBODZIŃSKI JERZY PLC DORADZTWO INFORMATYCZNE, 
Poznań, Polska 639771576 .

(111) 263615 D . Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia 
27 .05 .2022 r . udzielono pełnej i  wyłącznej licencji na  używanie 
znaku towarowego R .263615 przez spółkę GBJ PHARMA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie 
na czas nieokreślony .”

(111) 263770 A . Wykreślono: EDF EKOSERWIS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
930450074; Wpisano: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 930450074 .

(111) 263770 A . Wykreślono: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
930450074; Wpisano: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, 
Polska 930450074 .

(111) 263866 A . Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, 
Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY 
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201 .

(111) 264891 A . Wykreślono: ŚLEBODZIŃSKI JERZY PLC DO-
RADZTWO INFORMATYCZNE , Zalasewo, Polska 639771576; Wpi-
sano: ŚLEBODZIŃSKI JERZY PLC DORADZTWO INFORMATYCZNE, 
Poznań, Polska 639771576 .

(111) 266488 A . Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, 
Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY 
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201 .

(111) 269767 A . Wykreślono: EASYMEDIA SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010931430; 
Wpisano: OMNICONSOLE SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010931430 .

(111) 274812 A . Wykreślono: BROWAR BRANIEWO SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpi-
sano: BROWAR BRANIEWO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Rakszawa, Polska 385257166 .

(111) 276948 A . Wykreślono: EDF EKOSERWIS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
930450074; Wpisano: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 930450074 .

(111) 276948 A . Wykreślono: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
930450074; Wpisano: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, 
Polska 930450074 .

(111) 278567 A . Wykreślono: BROWAR BRANIEWO SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
385257166; Wpisano: BROWAR BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rakszawa, Polska 385257166 .

(111) 291716 A . Wykreślono: ELEMONT SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzezie, Polska 004504022; Wpi-
sano: ELEMONT SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, Polska 004504022 .

(111) 295689 A . Wykreślono: BROWAR BRANIEWO SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
385257166; Wpisano: BROWAR BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rakszawa, Polska 385257166 .

(111) 296741 A . Wykreślono: BROWAR BRANIEWO SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpi-
sano: BROWAR BRANIEWO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Rakszawa, Polska 385257166 .

(111) 304252 A . Wykreślono: BROWAR BRANIEWO SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
385257166; Wpisano: BROWAR BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rakszawa, Polska 385257166 .

(111) 325550 A . Wykreślono: BROWAR BRANIEWO SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpi-
sano: BROWAR BRANIEWO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Rakszawa, Polska 385257166 .

(111) 331066 A . Wykreślono: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
930450074; Wpisano: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, 
Polska 930450074 .

(111) 331067 A . Wykreślono: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
930450074; Wpisano: PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, 
Polska 930450074 .

(111) 331664 A . Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, 
Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY 
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201 .

(111) 331705 A . Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, 
Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY 
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201 .

(111) 331713 A . Wykreślono: ALLEGRO .PL SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; 
Wpisano: ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553 .

(111) 334566 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) 336887 A. Wykreślono: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; 
Wpisano: ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553.

(111) 336888 A. Wykreślono: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; 
Wpisano: ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553.

(111) 339801 A. Wykreślono: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; 
Wpisano: ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553.

(111) 339802 A. Wykreślono: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; 
Wpisano: ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553.

(111) 339803 A. Wykreślono: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; 
Wpisano: ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553.

(111) 339828 A. Wykreślono: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; 
Wpisano: ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553.

(111) 340919 A. Wykreślono: EDIPRESSE POLSKA SPÓŁKA AK-
CYJNA, Warszawa, Polska 010304264; Wpisano: BURDA MEDIA POL-
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska 931051710.

(111) 349818 A. Wykreślono: BROWAR BRANIEWO SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
385257166; Wpisano: BROWAR BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rakszawa, Polska 385257166.

(111) 349819 A. Wykreślono: BROWAR BRANIEWO SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
385257166; Wpisano: BROWAR BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rakszawa, Polska 385257166.

(111) 349820 A. Wykreślono: BROWAR BRANIEWO SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
385257166; Wpisano: BROWAR BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rakszawa, Polska 385257166.

(111) 353559 A. Wykreślono: FOOD FANS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 388318572; 
Wpisano: WALERJAN SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Brzesko, Polska 388202361.

(111) 353872 A. Wykreślono: ZRI HENRYK i  RAFAŁ CHROBOK 
SPÓŁKA JAWNA, Bojszowy Nowe, Polska 273718734; Wpisano: ZRI 
HENRYK I RAFAŁ CHROBOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Bojszowy, Polska 273718734.

(111) 353873 A. Wykreślono: ZRI HENRYK i  RAFAŁ CHROBOK 
SPÓŁKA JAWNA, Bojszowy Nowe, Polska 273718734; Wpisano: ZRI 
HENRYK I RAFAŁ CHROBOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Bojszowy, Polska 273718734.

RejestRacja międzynaRodowa 
 uznana  

na teRytoRium Rzeczypospolitej polskiej

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji między-
narodowej (w przypadku konwersji – oznaczono literą K), określenie 
znaku towarowego przedstawionego w postaci liter bądź cyfr albo, 
jeżeli znak jest znakiem graficznym lub zawiera elementy graficzne, 
wskazanie symboli klas elementów graficznych znaku (CFE), określe-

nie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego, 
jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju, datę rejestracji 
międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia,  datę zamiesz-
czenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu Patentowego 
oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego wyznaczenia.

(111) 1051987 (540) PINA
(531) CFE: 26.04.06, 27.05.24, 29.01.12 (511) 30
(732) SAFFRON PACKERS, S.L.,  
Monovar, 13, E-03660 NOVELDA (ALICANTE) (ES)
(151) 2022 05 05 (441) 2022 07 11 (581) 2022 06 23

(111) 1192091 (540) DERBY
(531) CFE: 27.05.17 (511) 7
(732) DERBY KONVEYÖR BANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ,  
İstanbul Fab. Veliköy Sanayi Bölgesi, Bahçeşehir 1. Kisim Mah., 
Bülbül Cad. No: 43, Çerkezköy/Tekirdağ (TR)
(151) 2022 01 31 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1398688 (540) HU HUMANITAS UNIVERSITY
(531) CFE: 27.05.10 (511) 41
(732) HUMANITAS S.P.A.,  
Via Manzoni 113, I-20089 ROZZANO (MI) (IT)
(151) 2022 02 14 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1457363 (540) Breamore
(531) CFE: 02.09.01, 27.01.12, 27.05.01, 29.01.12 (511) 30
(732) „Trakiyski hliab” Ltd.,  
Industrial zone, Road Sofia-Smolian, District Terziite,  
BG-4000 Plovdiv city (BG)
(151) 2022 05 11 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1641420
(531) CFE: 01.15.15, 05.07.01, 25.07.21,  
26.04.04, 26.11.01, 28.05.00, 29.01.14 (511) 32, 33
(732) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu „VSK”,  
ul. 50 let Oktyabrya 113, g. Dimitrovgrad,  
RU-433502 Ulyanovskaya oblast (RU)
(151) 2021 11 29 (441) 2022 02 21 (581) 2022 02 03

(111) 1643022 (540) AGIPOL
(531) CFE: 27.05.17 (511) 17
(732) Aktsionernoe Obschestvo  
“Sterlitamaxky Neftekhimichesky Zavod”, 
 ul. Tekhnicheskaya 10, Sterlitamak, RU-453107 Bashkortostan (RU)
(151) 2021 10 28 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10

(111) 1662137 (540) YOUNGI (511) 3, 5, 10, 18, 20, 
 25, 28, 29, 35
(732) ANCIENS ETABLISSEMENTS GEORGES SCHIEVER ET FILS,  
ZI rue de l’Etang, F-89200 AVALLON (FR)
(151) 2022 02 17 (441) 2022 06 06 (581) 2022 05 19

(111) 1663825 (540) GREEN DOCTOR (511) 5
(732) BIOPREPARÁTY, spol. s.r.o.,  
Tylišovská 772/1, CZ-160 00 Praha 6, Dejvice (CZ)
(151) 2022 02 17 (441) 2022 06 20 (581) 2022 06 02

(111) 1665589 (540) TRIS
(531) CFE: 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12 (511) 1, 2, 16, 17, 35
(732) Bulushev Timur Shamilyevich,  
Bogdana Khmelnitskogo Str. 20, Bugulma,  
RU-423234 Tatarstan Republic (RU)
(151) 2022 01 27 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1665817 (540) Tanger
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.04 (511) 9
(732) Thomas T Intelligent Technology Co., LTD,  
No. 18 Tianzhu Road, Hudai Town, Binhu District, Wuxi City, 
Jiangsu Province (CN)
(151) 2022 05 09 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16
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(111) 1665937 (540) CASTOR (511) 35, 42
(732) Ciwit B.V.,  
George Westinghousestraat 2, NL-1097 BA Amsterdam (NL)
(151) 2022 04 08 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1665939 (540) KOTKA (511) 33
(732) „Saimaa International” LLC,  
Tumanyan St. bld. 24, apt. 42, 0001 Yerevan (AM)
(151) 2022 03 18 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1665949 (540) kabis
(531) CFE: 27.05.11 (511) 12
(732) Wenzhou Dongqi Auto Parts Manufacture Co., LTD.,  
No. 485 Yanshan Road, Bei’ao Street, Dongtou District,  
Wenzhou, Zhejiang (CN)
(151) 2022 03 29 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1666003 (540) VORDEPSY (511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,  
Novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2022 02 24 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1666004 (540) OZ PRIME
(531) CFE: 25.07.20, 26.04.07, 26.11.13, 27.05.10 (511) 9
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Realt-Aktiv”,  
Proezd Kalinovskogo, d. 2, 225710, g. Pinsk, Brestskaya obl. (BY)
(151) 2022 03 29 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1666005 (540) G GAMAK
(531) CFE: 26.01.03, 26.04.24, 27.05.17, 29.01.12 (511) 7
(732) GAMAK MAKİNE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ,  
Dudullu, Organize Sanayi Bölgesi, Ümraniye P.K. 24,  
TR-81260 İstanbul (TR)
(151) 2022 04 05 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1666022
(531) CFE: 28.03.00 (511) 30
(732) Jinan Weijiang Vocational Training School,  
2nd Floor, Building 9, District 1, Impression Jinan Spring World, 
Xingfu Temple Street, Jinan City, 250000 Shandong Province (CN)
(151) 2022 04 09 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1666128 (540) Z
(531) CFE: 26.01.01, 27.05.01 (511) 9
(732) Sichuan Zhongxing Electronic Co., Ltd., 
606 Kexing Road west Section, Chengdu Cross-strait Science  
and Technology Industry Development Park,  
Wenjiang District, Chengdu City, 610021 Sichuan Province (CN)
(151) 2022 05 12 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1666142 (540) URBY (511) 39
(732) LUDEV-LOGISTIQUE URBAINE DÉVELOPPEMENT,  
35 rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR)
(151) 2022 04 25 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1666304 (540) STAVIX
(531) CFE: 27.05.01 (511) 9
(732) Zhuhai Gotech Intelligent Technology Co., Ltd.,  
Bldg. 2, No. 66, Yongda Road, Hongqi Town,  
Jinwan District, Zhuhai City, Guangdong Province (CN)
(151) 2022 03 08 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1666311 (540) YOU HE BO GANG
(531) CFE: 28.03.00 (511) 20
(732) Shandong Boxing Youhe Kitchen Industry Co., Ltd.,  
North Head of Guanchang Village, Xingfu Town, Boxing County, 
Binzhou City, Shandong Province (CN)
(151) 2022 04 08 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1666408 (540) W 3WFoundation
(531) CFE: 02.07.23, 24.17.02, 27.03.02,  
27.05.07, 27.07.11, 29.01.04 (511) 35, 36, 41
(732) Nadace 3WFoundation,  
nám. Svobody 527, CZ-739 61 Třinec-Lyžbice (CZ)
(151) 2022 03 07 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1666409 (540) 3WFoundation (511) 35, 36, 41
(732) Nadace 3WFoundation,  
nám. Svobody 527, CZ-739 61 Třinec-Lyžbice (CZ)
(151) 2022 03 07 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1666427 (540) OUTER RING A DEEP SPACE MMO
(531) CFE: 01.13.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15 (511) 38, 41, 42
(732) Windex Technologies OÜ,  
Kohtu 3a-2, EE-10130 Tallinn (EE)
(151) 2022 01 11 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1666491 (540) KRAW
(531) CFE: 26.03.01, 27.05.01 (511) 7, 9, 11, 12
(732) KARACA GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ VE OTOMOTİV SANAYİ 
LİMİTED ŞİRKETİ,  
Gökpınar Mah/Semt Adnan Menderes Bulv., No: 36 A, Pamukkale, 
Pamukkale, Denizli (TR)
(151) 2021 10 06 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1666547 (540) Z
(531) CFE: 27.05.03 (511) 9, 12, 35, 39, 42
(732) Zim Integrated Shipping Services Ltd.,  
9 Sakharov Andrei St., Haifa (IL)
(151) 2022 03 16 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1666727 (540) GURMEX
(531) CFE: 26.11.01, 27.05.11, 29.01.12 (511) 29, 30
(732) HANIMELİ MEYİŞ GIDA ÜRETİM VE DIŞ TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ,  
Osmanlı Bulvarı No: 13, Elit Perla Palas Kat: 6, Daire: 616 Yenişehir, 
Pendik, İstanbul (TR)
(151) 2021 12 15 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1666732 (540) İSTANBUL PORSELEN
(531) CFE: 01.05.02, 27.01.01 (511) 21
(732) KARACA ZÜCCACİYE TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ,  
CUMHURİYET MAH. YENİ YOL 1 SK. NOW BOMONTİ 2/12,  
ŞİŞLİ, İSTANBUL (TR)
(151) 2022 04 22 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1666760 (540) SINTALIZ
(531) CFE: 27.05.01 (511) 1, 2
(732) TEKNIK KIMYA DONATIM MAKINE ENERJI SANAYI TICARET 
ANONIM ŞIRKETI,  
AKÇABURGAZ MAHALLESI 3137. SOKAK NO: 10, Esenyurt,  
Istanbul (TR)
(151) 2021 11 17 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1666823 (540) Petto
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12 (511) 31
(732) Yasai Brands Ltd,  
30 Allcroft Road, READING RG1 5HH (GB)
(151) 2021 05 24 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1666855 (540) Cotherm
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12 (511) 9
(732) Cotherm,  
ZI les Levées, F-38470 Vinay (FR)
(151) 2022 04 27 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1666862 (540) HEPSIBURADA LEADS DIGITALIZATION  
OF COMMERCE
(531) CFE: 27.05.01 (511) 9, 35, 42
(732) D-MARKET ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ,  
Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 12, 
 Trump Towers Kule 2, Kat: 2, Şişli, İstanbul (TR)
(151) 2021 06 03 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1666942 (540) BELLA FRESH
(531) CFE: 27.05.01 (511) 29, 31, 35
(732) KOYUNCU NAKLİYE PAZARLAMA VE TİC .A.Ş.,  
TUZLA MAHALLESİ KALDIRIM CADDE, NO: 121  
(KALDIRIM TUZLA TESİSLERİ), ŞEREFLİKOÇHİSAR, ANKARA (TR)
(151) 2022 03 25 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16
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(111) 1667003 (540) KINETIO (511) 5, 31
(732) Nutreco IP Assets B.V.,  
Veerstraat 38, NL-5831 JN Boxmeer (NL)
(151) 2022 03 14 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1667024 (540) LOUIS VUITTON SPIRIT (511) 14
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,  
2 rue du Pont Neuf, F-75001 Paris (FR)
(151) 2022 04 28 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1667099 (540) SOFIDERM DEEP
(531) CFE: 27.05.01 (511) 3, 5, 10
(732) HANGZHOU TECHDERM BIOLOGICAL PRODUCTS CO., LTD., 
Floor 2nd, East Building 6, No. 88 Jiangling Road, Binjiang District, 
Hangzhou City, Zhejiang Province (CN)
(151) 2021 12 24 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1667146 (540) PRINX
(531) CFE: 27.05.01 (511) 37
(732) PRINX CHENGSHAN (SHANDONG)TIRE COMPANY LTD.,  
No. 98, Nanshan North Road, Rongcheng, Weihai City,  
264300 Shandong Province (CN)
(151) 2022 01 18 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1667663 (540) SHECARE (511) 3
(732) PETTENON COSMETICS S.p.A S.B., VIA DEL PALU’ 7/D,  
I-35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD) (IT)
(151) 2022 04 14 (441) 2022 07 11 (581) 2022 06 23

(111) 1667718 (540) LOPHTY
(531) CFE: 27.05.01 (511) 34
(732) Shenzhen Yi Hao Ji Technology Co., LTD,  
Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1,  
Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen (CN)
(151) 2022 04 22 (441) 2022 07 11 (581) 2022 06 23

(111) 1667822 (540) CLOCKIFY (511) 9, 35, 42
(732) Nenad Milanovic, 2100 Geng Road, Suite 210,  
Palo Alto CA 94303 (US)
(151) 2022 03 09 (441) 2022 07 11 (581) 2022 06 23

(111) 1667849
(531) CFE: 16.03.01, 26.01.03, 26.03.23 (511) 9
(732) SHANTANU PTE. LIMITED,  
138 CECIL STREET #13-02, CECIL COURT, SINGAPORE 069538 (SG)
(151) 2022 04 06 (441) 2022 07 11 (581) 2022 06 23

(111) 1667903 (540) CHANEL 22 (511) 18
(732) Chanel SARL,  
Quai du Général-Guisan 24, CH-1204 Genève (CH)
(151) 2022 04 13 (441) 2022 07 11 (581) 2022 06 23

(111) 1667961 (540) vscale
(531) CFE: 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12 (511) 9, 16, 28, 38, 41, 42
(732) Obschestvo s ogranichennoi otvetstvennostju  
„Set data-tsentrov „Selektel”,  
Tsvetochnaya Street 21, liter A,  
RU-196084 Saint Petersburg (RU)
(151) 2022 01 26 (441) 2022 07 11 (581) 2022 06 23

(111) 1668056 (540) BERNER
(531) CFE: 26.03.23, 27.05.01 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25,  
 27, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42
(732) Berner Omnichannel Trading Holding SE,  
Bernerstraße 6, 74653 Künzelsau (DE)
(151) 2021 10 08 (441) 2022 07 11 (581) 2022 06 23

(111) 1668106 (540) FORTESSE PROFESSIONAL
(531) CFE: 26.11.02, 27.05.09 (511) 3, 5
(732) LIMITED LIABILITY MANUFACTURING  
AND TRADING COMPANY „ACME”,  
5 Promyslova Str., Ukrainka, Obukhivsky r-n,  
Kyivska obl. 08720 (UA)
(151) 2022 04 04 (441) 2022 07 11 (581) 2022 06 23

(111) 1668186 (540) WOODLERY
(531) CFE: 05.03.13, 26.04.04, 27.05.08 (511) 8
(732) Kolor Magnetic (Shenzhen) Co., Ltd.,  
Niushipu, Liuyue, Henggang, Longgang District,  
Shenzhen, 518000 Guangdong Province (CN)
(151) 2022 04 01 (441) 2022 07 11 (581) 2022 06 23

(111) 1668451 (540) Horror Joker (511) 9, 28, 41
(732) Eagleline Limited,  
The Victoria Centre, Unit 2, Lower Ground Floor, Valletta Road, 
MOSTA (MT)
(151) 2021 12 22 (441) 2022 07 11 (581) 2022 06 23

(111) 1668554 (540) jm
(531) CFE: 27.05.01 (511) 24
(732) Suzhou Jinmeng New Material Technology Co., Ltd.,  
No. 99, Changhe Road, East Bridge, Huangdai Town,  
Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province (CN)
(151) 2022 04 18 (441) 2022 07 11 (581) 2022 06 23

(111) 1668566 (540) VIORTAXA (511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,  
Novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2022 05 17 (441) 2022 07 11 (581) 2022 06 23

(111) 1668573 (540) Heiston
(531) CFE: 27.05.01 (511) 9
(732) Shenzhen Heiston Photoelectric Technology Co., Ltd,  
401, building g, No. 17, Xintian Community Innovation Industrial 
Park, Guanhu street, Longhua District, Shenzhen,  
Guangdong (CN)
(151) 2022 03 28 (441) 2022 07 11 (581) 2022 06 23

(111) 1668577 (540) MARCO FRANK POLO CLUB
(531) CFE: 03.07.03, 21.03.07, 27.05.10 (511) 18, 25, 35
(732) İSMET KIZILKAYA,  
Avni Akyol Bulvarı Loca İstanbul, B Blok Kat: 5 Daire: 58,  
Bahçeşehir, İstanbul (TR)
(151) 2021 08 19 (441) 2022 07 11 (581) 2022 06 23

(111) 1668583 (540) Horror Joker
(531) CFE: 27.05.02, 29.01.14 (511) 9, 28, 41
(732) Eagleline Limited,  
The Victoria Centre, Unit 2, Lower Ground Floor,  
Valletta Road, MOSTA (MT)
(151) 2021 12 22 (441) 2022 07 11 (581) 2022 06 23

RejestRacja międzynaRodowa,  
w któRej wydano decyzję  

o definitywnej odmowie uznania ochRony  
na teRytoRium Rzeczypospolitej polskiej

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

(111) 1330783 (540) ELECTRICA (511) 7, 9, 11, 25
(732) Solar A/S, Industrivej Vest 43, DK-6600 Vejen (DK)
(151) 2016 07 07 (441) 2017 03 06 (581) 2017 02 16

(111) 1422193 (540) PROTECTIONPRO (511) 9
(732) Madico, Inc.,  
9251 Belcher Road N., Pinellas Park FL 33782 (US)
(151) 2019 11 06 (441) 2020 01 07 (581) 2019 12 19
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