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patentY

UDZielone praWa 
(od nr 242 540 do nr 242 590  
oraz nr 235 533, nr 236 725)

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) 242581 (41) 2022 06 27 
(51) A01F 15/07 (2006 .01)
(21) 436497 (22) 2020 12 22
(72) KĘPA LESZEK, Lublin (PL)

(73) R&D CENTRE INVENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Prasa obrotowa

(B1) (11) 242582 (41) 2022 06 27 
(51) A01F 15/08 (2006 .01) 
 A01F 15/07 (2006 .01) 
 A01F 15/18 (2006 .01)
(21) 436506 (22) 2020 12 22
(72) KĘPA LESZEK, Lublin (PL)
(73) R&D CENTRE INVENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Zespół magazynujący
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(B1) (11) 242577 (41) 2022 07 04 
(51) A01G 25/16 (2006 .01) 
 F16L 41/02 (2006 .01) 
 F16L 37/00 (2006 .01) 
 F16K 11/00 (2006 .01) 
 F15B 13/02 (2006 .01)
(21) 436556 (22) 2020 12 29
(72) KACZYŃSKI PAWEŁ, Wrocław (PL); KASZUBA MARCIN, 
Pstrzejowice (PL); DWORZAK ŁUKASZ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Rozdzielacz hydrauliczny obrotowy do iniekcyjnego nawad-
niania gruntów

(B1) (11) 242543 (41) 2022 05 09 
(51) A22B 5/00 (2006 .01) 
 A22C 21/00 (2006 .01) 
 A23B 4/06 (2006 .01)
(21) 435908 (22) 2020 11 06
(72) POBŁOCKI GABRIEL, Goleniów (PL)
(73) IKO KOMPANIA DROBIARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Augustowo (PL)
(54) Sposób schładzania tuszek drobiu

(B1) (11) 242568 (41) 2021 08 02 
(51) A23N 17/00 (2006 .01) 
 A23K 40/20 (2016 .01) 
 A23K 40/25 (2016 .01)
(21) 432673 (22) 2020 01 27
(72) SOŃTA MARCIN, Proszenie (PL); GOŁĘBIEWSKI MARCIN, 
Mystkowice (PL); NOWAKOWSKI TOMASZ, Warszawa (PL);  
REKIEL ANNA, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Mobilna linia do przygotowywania pasz, zwłaszcza z nasion 
roślin strączkowych

(B1) (11) 242545 (41) 2021 12 13 
(51) A61K 33/38 (2006 .01) 
 A61K 31/34 (2006 .01) 
 A61K 31/12 (2006 .01) 
 A61K 47/54 (2017 .01) 
 A61P 31/04 (2006 .01)
(21) 434296 (22) 2020 06 12
(72) PAWŁOWSKA MARTA, Piaseczno (PL); GRUDNIAK ANNA, 
Warszawa (PL); MAŁEK JAROSŁAW, Warszawa (PL);  
TUL ANDRZEJ, Warszawa (PL); SIEJKO PAWEŁ, Józefów (PL)
(73) NANO-TECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(54) Kompozycja bazowa środka biobójczego

(B1) (11) 242569 (41) 2021 09 06 
(51) A61N 1/36 (2006 .01)
(21) 433134 (22) 2020 03 04
(72) AGRAWAL SIDDARTH, Wrocław (PL); AGRAWAL ANIL,  
Żerniki Wrocławskie (PL); PRUCHNICKI PIOTR, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM . PIASTÓW ŚLĄSKICH  
WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Bezprzewodowy aplikator elektrostymulujący oraz sposób 
określania punktów akupunkturowych

(B1) (11) 242561 (41) 2020 01 27 
(51) B01D 53/75 (2006 .01) 
 B01D 53/86 (2006 .01) 
 B09B 3/70 (2022 .01) 
 B09B 101/25 (2022 .01)
(21) 426363 (22) 2018 07 18
(72) WYSOCKI ZYGMUNT, Kraków (PL)

(73) OWCZAREK RENATA MARIA, Kraków (PL)
(54) Instalacja do mineralizacji odpadów organicznych komunal-
nych, w tym niebezpiecznych, przemieszczalna na jednostkach pły-
wających i pojazdach kołowych i szynowych i sposób mineralizacji 
odpadów organicznych komunalnych, w tym niebezpiecznych

(B1) (11) 242549 (41) 2019 11 04 
(51) B01J 19/02 (2006 .01) 
 C08F 2/01 (2006 .01) 
 C08F 2/02 (2006 .01) 
 C08F 112/06 (2006 .01) 
 C08F 112/08 (2006 .01)
(21) 425393 (22) 2018 04 28
(72) WIECZOREK ANNA, Bolesław (PL);  
GŁOWACZ BARTOSZ, Żory (PL); ZIELIŃSKI MARCIN, Kraków (PL); 
WIERTEK ROMAN, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Reaktor do polimeryzacji monomerów oraz sposób prowadze-
nia polimeryzacji monomerów

(B1) (11) 242542 (41) 2022 06 27 
(51) B23K 11/02 (2006 .01) 
 B23K 101/16 (2006 .01)
(21) 436474 (22) 2020 12 23
(72) WAŁĘSA KRZYSZTOF, Poznań (PL); GÓRECKI JAN, Poznań (PL); 
WOJTKOWIAK DOMINIK, Kamionki (PL); WILCZYŃSKI DOMINIK, 
Murowana Goślina (PL); TALAŚKA KRZYSZTOF, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Zespół prowadzenia i odbioru pasa, zautomatyzowanego urzą-
dzenia do zgrzewania doczołowego pasów cięgnowych

(B1) (11) 242579 (41) 2022 04 25 
(51) B25J 15/06 (2006 .01) 
 B25B 11/00 (2006 .01) 
 B65G 47/04 (2006 .01)
(21) 435745 (22) 2020 10 20
(72) PIESTRZYŃSKA-KSIĄŻEK MAGDALENA, Kącik (PL)
(73) MAJAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bełchatów (PL)
(54) Chwytak z przyssawką

(B1) (11) 242563 (41) 2018 07 02 
(51) B28D 1/26 (2006 .01)
(21) 424004 (22) 2017 12 21
(72) CYBUCH JAROSŁAW, Strzegom (PL)
(73) CYBUCH JAROSŁAW SKAMET – KAMIENIARSTWO, Strzegom (PL)
(54) Głowica urządzenia do fakturowania powierzchni, zwłaszcza 
płyt kamiennych

(B1) (11) 242556 (41) 2018 09 24 
(51) B63H 16/20 (2006 .01)
(21) 420856 (22) 2017 03 15
(72) ŻRODOWSKI CEZARY, Gdańsk (PL);  
KRIGER EWELINA, Borowo (PL); JADCZYK TOMASZ, Uszczyn (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Przyczepny moduł napędowo-sterujący wodnych pojazdów 
mięśniowych

(B1) (11) 242544 (41) 2022 03 14 
(51) B65B 63/08 (2006 .01) 
 B65B 11/54 (2006 .01) 
 B65B 51/32 (2006 .01) 
 B65B 53/06 (2006 .01)
(21) 435265 (22) 2020 09 11
(72) TYNIEC LEWTAK MONIKA, Tychy (PL);  
DOMAGAŁA-GOLENIEWSKA AGNIESZKA, Tychy (PL)
(73) PEDMO SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy (PL)
(54) Sposób pakowania wyrobów o podwyższonej temperaturze
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(B1) (11) 242567 (41) 2021 06 28 
(51) B82B 1/00 (2006 .01) 
 B82B 3/00 (2006 .01) 
 B22F 1/00 (2006 .01)
(21) 432386 (22) 2019 12 24
(72) BANACH MARCIN, Górka Stogniowska (PL);  
DŁUGOSZ OLGA, Żabno (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM . TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 
Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania nanomateriałów hybrydowych tlenek 
metalu-metal

(B1) (11) 242571 (41) 2020 01 02 
(51) C02F 1/461 (2006 .01) 
 C02F 1/52 (2006 .01)
(21) 426089 (22) 2018 06 27
(72) LIBECKI BARTOSZ, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 
Olsztyn (PL)
(54) Koagulator do oczyszczania ścieków

(B1) (11) 242586 (41) 2017 09 11 
(51) C02F 1/463 (2006 .01) 
 C02F 9/06 (2006 .01)
(21) 416334 (22) 2016 03 01
(72) BILIŃSKI KAMIL, Łódź (PL); BILIŃSKA LUCYNA, Łódź (PL)
(73) ZAKŁAD WŁÓKIENNICZY BILIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 
Konstantynów Łódzki (PL)
(54) Sposób oczyszczania ścieków pofarbiarskich przemysłu włó-
kienniczego

(B1) (11) 242578 (41) 2019 12 02 
(51) C02F 3/32 (2006 .01)
(21) 425741 (22) 2018 05 27
(72) HALICKI WOJCIECH, Skórzyn (PL)
(73) INSTYTUT EKOLOGII STOSOWANEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skórzyn (PL)
(54) Roślinno-stawowa oczyszczalnia ścieków z usuwaniem bioge-
nów i odnową wody

(B1) (11) 242576 (41) 2022 03 28 
(51) C05F 7/00 (2006 .01) 
 C02F 11/18 (2006 .01)
(21) 435403 (22) 2020 09 21
(72) MASŁOŃ ADAM, Rzeszów (PL); CZARNOTA JOANNA, 
Chotyniec (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL); PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(54) Sposób wytwarzania nawozu organiczno-mineralnego oraz 
nawóz organiczno-mineralny

(B1) (11) 242575 (41) 2022 01 03 
(51) C07D 295/037 (2006 .01) 
 C07C 59/70 (2006 .01) 
 A01N 39/04 (2006 .01) 
 A01N 33/12 (2006 .01) 
 A01P 13/00 (2006 .01)
(21) 434534 (22) 2020 07 01
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL);  
MATERNA KATARZYNA, Poznań (PL); SYGUDA ANNA, Poznań (PL); 
WOJCIESZAK MARTA, Nowy Tomyśl (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Herbicydowe ciecze jonowe z kationem na bazie morfoliny 
i anionem 4-chlorofenoksyoctanowym, sposób ich otrzymywania 
oraz zastosowanie jako środki zwalczające chwasty

(B1) (11) 242589 (41) 2022 04 11 
(51) C08B 15/05 (2006 .01) 
 C08L 1/28 (2006 .01) 
 C08K 3/20 (2006 .01) 
 C08J 3/20 (2006 .01) 
 C12Q 1/00 (2006 .01) 
 B01J 20/06 (2006 .01) 
 B01J 20/26 (2006 .01)
(21) 435613 (22) 2020 10 07
(72) ZDARTA JAKUB, Tarnowo Podgórne (PL);  
BACHOSZ KAROLINA, Gostyń (PL);  
JESIONOWSKI TEOFIL, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Materiał hybrydowy przeznaczony korzystnie do immobilizacji 
enzymów oraz sposób jego wytworzenia

(B1) (11) 242540 (41) 2020 11 16 
(51) C08G 63/66 (2006 .01) 
 C08G 63/672 (2006 .01) 
 C08G 63/676 (2006 .01) 
 C08J 3/18 (2006 .01) 
 C08K 5/10 (2006 .01)
(21) 429932 (22) 2019 05 15
(72) JAKÓB ALINA, Wrocław (PL); KAWA MARTA, Miękinia (PL); 
BILUT MAGDA, Dębica (PL); SZCZEPANIAK PAULINA,  
Brzeg Dolny (PL); BARTMAN MARCIN, Wrocław (PL)
(73) PCC MCAA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg Dolny (PL);  
PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny (PL)
(54) Surfaktant polimerowy stanowiący kopolimer kwasu bursz-
tynowego, alkoholu monohydroksylowego i glikolu polietyleno- 
wego 400 oraz jego zastosowanie

(B1) (11) 242560 (41) 2020 11 16 
(51) C08G 63/66 (2006 .01) 
 C08G 63/672 (2006 .01) 
 C08G 63/676 (2006 .01) 
 C08J 3/18 (2006 .01) 
 C08K 5/10 (2006 .01)
(21) 429933 (22) 2019 05 15
(72) JAKÓB ALINA, Wrocław (PL); KAWA MARTA, Miękinia (PL); 
BILUT MAGDA, Dębica (PL); SZCZEPANIAK PAULINA,  
Brzeg Dolny (PL); BARTMAN MARCIN, Wrocław (PL)
(73) PCC MCAA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg Dolny (PL);  
PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny (PL)
(54) Surfaktant będący kopolimerem kwasu bursztynowego, al-
koholu monohydroksylowego i polioksypropylenodiolu oraz jego 
zastosowanie

(B1) (11) 242572 (41) 2021 01 25 
(51) C08J 5/18 (2006 .01) 
 C08L 3/02 (2006 .01) 
 C08K 5/053 (2006 .01) 
 C08K 5/521 (2006 .01)
(21) 430573 (22) 2019 07 12
(72) BUDRYN GRAŻYNA, Łódź (PL); NOWAK AGNIESZKA, Łódź (PL); 
JAŚKIEWICZ ANDRZEJ, Nowy Gostków (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Folia biodegradowalna o właściwościach przeciwdrobnoustro-
jowych oraz sposób otrzymywania tej folii

(B1) (11) 242558 (41) 2021 02 08 
(51) C08J 9/228 (2006 .01) 
 C08L 75/04 (2006 .01) 
 C08L 89/04 (2006 .01) 
 C08K 3/04 (2006 .01) 
 C08K 3/016 (2018 .01)
(21) 430794 (22) 2019 08 02
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(72) SULYMAN MOHAMED, Gdańsk (PL); KOSMELA PAULINA, 
Lubaszcz (PL); STELMASIK ANDRZEJ, Gdynia (PL);  
HAPONIUK JÓZEF, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Elastyczna pianka poliuretanowa o zmniejszonej palności oraz 
sposób otrzymywania elastycznej pianki poliuretanowej o zmniej-
szonej palności

(B1) (11) 242585 (41) 2022 04 04 
(51) C08L 75/04 (2006 .01) 
 C08J 9/00 (2006 .01) 
 C08J 9/35 (2006 .01) 
 C08G 18/08 (2006 .01) 
 C08G 101/00 (2006 .01) 
 C08K 3/04 (2006 .01) 
 G10K 11/165 (2006 .01)
(21) 435509 (22) 2020 09 28
(72) RYSZKOWSKA JOANNA, Konstancin-Jeziorna (PL);  
OLIWA RAFAŁ, Rzeszów (PL); OSTYŃSKA PAULINA, Boguchwała (PL);  
BICHAJŁO LESŁAW, Rzeszów (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO MOLTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudna Mała (PL)
(54) Sposób wytwarzania elastycznej pianki poliuretanowej z recy-
klingu PET

(B1) (11) 242557 (41) 2020 10 19 
(51) C10B 3/00 (2006 .01) 
 C10B 7/02 (2006 .01) 
 C10B 53/00 (2006 .01)
(21) 429638 (22) 2019 04 15
(72) KUSZ BOGUSŁAW, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Reaktor do przeprowadzenia pirolizy odpadów zawierających 
węglowodory, w tym odpadów komunalnych i przemysłowych

(B1) (11) 242590 (41) 2022 03 28 
(51) C22B 3/24 (2006 .01) 
 C22B 7/00 (2006 .01) 
 C22B 11/00 (2006 .01) 
 B01J 20/26 (2006 .01)
(21) 435376 (22) 2020 09 21
(72) RONKA SYLWIA, Kiełczów (PL); WÓJCIK GRZEGORZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL);  
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54) Selektywny odzysk palladu z roztworów zawierających śladowe 
ilości jonów metali szlachetnych wyługowanych z katalitycznych 
konwerterów spalin samochodowych

(B1) (11) 242548 (41) 2021 09 13 
(51) E01F 9/529 (2016 .01) 
 E01F 13/04 (2006 .01)
(21) 436441 (22) 2020 12 22
(72) POCHWAT KAMIL, Rzeszów (PL); SŁYŚ DANIEL, Krosno (PL); 
PIOTROWSKA BEATA, Wola Mała (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Próg drogowy, zwłaszcza zwalniający

(B1) (11) 242565 (41) 2021 02 22 
(51) E03F 5/10 (2006 .01)
(21) 430886 (22) 2019 08 14
(72) NAPIERAŁA MICHAŁ, Poznań (PL); SOJKA MARIUSZ, Poznań (PL);  
WRÓŻYŃSKI RAFAŁ, Swarzędz (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Ukośny regulator szandorowy do piętrzenia wody, zwłaszcza 
w sieci drenarskiej

(B1) (11) 242546 (41) 2020 07 27 
(51) E04B 2/96 (2006 .01)
(21) 428579 (22) 2019 01 15

(72) DACKA PAWEŁ, Bielsko-Biała (PL);  
RUŚNIOK DARIUSZ, Bielsko-Biała (PL)
(73) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Węzeł konstrukcyjny połączenia słup-rygiel

(B1) (11) 242583 (41) 2020 04 06 
(51) E04C 2/06 (2006 .01) 
 B32B 33/00 (2006 .01) 
 F41H 5/04 (2006 .01) 
 E04B 1/61 (2006 .01)
(21) 427329 (22) 2018 10 03
(72) ROGUCKI KAROL, Suwałki (PL); GÓRAL-ROGUCKA IWONA, 
Suwałki (PL); GÓRAL RYSZARD, Suwałki (PL)
(73) IMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
I SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Suwałki (PL)
(54) Bariera ochronna

(B1) (11) 242566 (41) 2021 05 04 
(51) E04C 2/18 (2006 .01) 
 E04C 3/29 (2006 .01) 
 B27N 3/06 (2006 .01) 
 B32B 21/02 (2006 .01)
(21) 431543 (22) 2019 10 21
(72) MIRSKI RADOSŁAW, Śrem (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Wzmacniana belka konstrukcyjna i sposób jej wytwarzania

(B1) (11) 242588 (41) 2022 08 22 
(51) E04H 4/12 (2006 .01) 
 F28D 20/00 (2006 .01) 
 B65D 88/12 (2006 .01) 
 F03B 13/06 (2006 .01)
(21) 437049 (22) 2021 02 18
(72) MAJEWSKI PRZEMYSŁAW, Grodzisk Wielkopolski (PL)
(73) MAJEWSKI PRZEMYSŁAW, Grodzisk Wielkopolski (PL)
(54) Układ basenowy z akumulacją energii ze źródeł odnawialnych

(B1) (11) 236725 (41) 2018 10 08 
(51) E21B 33/04 (2006 .01) 
 E21B 33/03 (2006 .01) 
 E21B 34/02 (2006 .01)
(21) 421055 (22) 2017 03 29
(72) WIŚNIOWSKI RAFAŁ, Kraków (PL);  
ARTYMIUK JAN, Kraków (PL); TOMKOWICZ ANDRZEJ, Krosno (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM . STANISŁAWA STASZICA  
W KRAKOWIE, Kraków (PL); POLITECHNIKA WARSZAWSKA, 
Warszawa (PL); INSTYTUT NAFTY I GAZU –  
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Kraków (PL);  
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO  
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Głowica eksploatacyjna

(B1) (11) 235533 (41) 2018 10 08 
(51) E21B 33/04 (2006 .01) 
 E21B 33/03 (2006 .01) 
 E21B 43/26 (2006 .01)
(21) 421056 (22) 2017 03 29
(72) WIŚNIOWSKI RAFAŁ, Kraków (PL); ARTYMIUK JAN, Kraków (PL);  
TOMKOWICZ ANDRZEJ, Krosno (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM . STANISŁAWA STASZICA  
W KRAKOWIE, Kraków (PL); POLITECHNIKA WARSZAWSKA, 
Warszawa (PL); INSTYTUT NAFTY I GAZU –  
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Kraków (PL);  
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO  
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Zespół dolnej części głowicy eksploatacyjnej i głowicy zabie-
gowej do zabiegu szczelinowania złoża gazu
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(B1) (11) 242564 (41) 2022 01 03 
(51) F03B 9/00 (2006 .01)
(21) 434491 (22) 2020 06 29
(72) LANG ADRIAN, Żagań (PL)
(73) LANG ADRIAN, Żagań (PL)
(54) Siłownia wodna

(B1) (11) 242547 (41) 2021 11 29 
(51) F04D 17/10 (2006 .01) 
 F25B 1/04 (2006 .01) 
 F25B 31/00 (2006 .01) 
 F04D 25/06 (2006 .01) 
 F04D 27/00 (2006 .01)
(21) 434109 (22) 2020 05 28
(72) KLONOWICZ PIOTR, Gdańsk (PL); BAGIŃSKI PAWEŁ,  
Gdańsk (PL); ANDREARCZYK ARTUR, Radom (PL);  
KLIMASZEWSKI PIOTR, Opiesin (PL); JĘDRZEJEWSKI ŁUKASZ, 
Gdańsk (PL); WITANOWSKI ŁUKASZ, Ełk (PL);  
SUCHOCKI TOMASZ, Gdańsk (PL); ZANIEWSKI DAWID, Gdynia (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH  
IM . ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK,  
Gdańsk (PL)
(54) Promieniowa sprężarka chłodnicza

(B1) (11) 242587 (41) 2022 06 20 
(51) F24D 3/02 (2006 .01) 
 F01K 7/38 (2006 .01) 
 F01K 17/02 (2006 .01) 
 F24D 12/02 (2006 .01) 
 F24D 18/00 (2022 .01) 
 F24D 101/10 (2022 .01)
(21) 436369 (22) 2020 12 16
(72) JANOWSKI MIROSŁAW, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM . STANISŁAWA STASZICA  
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ obiegowej pompy wody dla instalacji centralnego ogrze-
wania z kotłem na paliwo ciekłe lub gazowe

(B1) (11) 242584 (41) 2021 06 14 
(51) F24D 13/02 (2006 .01) 
 F24C 7/06 (2006 .01)
(21) 432113 (22) 2019 12 07
(72) KOMAROWSKI LESZEK, Łódź (PL)
(73) KOMAROWSKI LESZEK, Łódź (PL)
(54) Układ ogrzewania budynków i grzejnik do układu ogrzewania 
budynków

(B1) (11) 242573 (41) 2022 10 31 
(51) G01R 35/02 (2006 .01) 
 G01R 15/00 (2006 .01)
(21) 437729 (22) 2021 04 29
(72) KACZMAREK MICHAŁ, Łódź (PL);  
STANO ERNEST, Budy Dłutowskie (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wyznaczania błędów całkowitego, prądowego i kąto-
wego transformacji prądów sinusoidalnych i harmonicznych prądów 
odkształconych przez przelotowe przetworniki prąd-napięcie

(B1) (11) 242574 (41) 2022 10 31 
(51) G01R 35/02 (2006 .01) 
 G01R 15/00 (2006 .01)
(21) 437730 (22) 2021 04 29
(72) STANO ERNEST, Budy Dłutowskie (PL);  
KACZMAREK MICHAŁ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wyznaczania poprawki zwojowej strony wtórnej in-
dukcyjnego przekładnika prądowego oraz różnicy liczby zwojów 
między uzwojeniami wtórnymi

(B1) (11) 242570 (41) 2022 02 14 
(51) G08B 17/113 (2006 .01) 
 G08B 29/12 (2006 .01)
(21) 434923 (22) 2020 08 08
(72) SZYNKARCZYK PIOTR, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – PRZEMYSŁOWY INSTYTUT 
AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do tymczasowego osłaniania sufitowego czujnika 
alarmowego, zwłaszcza przeciwpożarowego czujnika dymu

(B1) (11) 242550 (41) 2021 10 25 
(51) G21F 3/00 (2006 .01) 
 A61B 6/10 (2006 .01) 
 G21K 1/10 (2006 .01)
(21) 433689 (22) 2020 04 24
(72) PSZCZOŁA JAROSŁAW, Kraków (PL);  
JASIŃSKI TADEUSZ, Rzeszów (PL); FAL JACEK, Rzeszów (PL);  
SOBOL GABRIELA, Boguchwała (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Regulator promieniowania

(B1) (11) 242580 (41) 2022 06 06 
(51) H01B 13/24 (2006 .01)
(21) 436170 (22) 2020 11 30
(72) ŚWIATOWSKA JOLANTA, Kraków (PL)
(73) ŚWIATOWSKA JOLANTA, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania kabla jednożyłowego

(B1) (11) 242541 (41) 2022 09 12 
(51) H02H 7/26 (2006 .01) 
 H02H 3/08 (2006 .01)
(21) 437229 (22) 2021 03 08
(72) LORENC JÓZEF, Kórnik (PL); ANDRUSZKIEWICZ JERZY,  
Poznań (PL); STASZAK BOGDAN, Książ Wielkopolski (PL);  
WEYCHAN AGNIESZKA, Wiry (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Układ i sposób identyfikacji zwarć międzyfazowych w liniach 
elektroenergetycznych średniego napięcia

(B1) (11) 242551 (41) 2021 12 20 
(51) H02K 16/00 (2006 .01) 
 H02K 7/18 (2006 .01) 
 F03D 9/25 (2016 .01)
(21) 438147 (22) 2021 06 14
(72) LIS MAREK, Częstochowa (PL);  
POPENDA ANDRZEJ, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Generator elektryczny specjalnego wykonania z silnikowym 
napędem wewnętrznym

(B1) (11) 242552 (41) 2021 12 20 
(51) H02K 16/00 (2006 .01) 
 H02K 7/18 (2006 .01) 
 F03D 9/25 (2016 .01)
(21) 438152 (22) 2021 06 14
(72) LIS MAREK, Częstochowa (PL);  
POPENDA ANDRZEJ, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Generator elektryczny specjalnego wykonania z silnikowym 
napędem wewnętrznym i dopasowującym przemiennikiem czę-
stotliwości

(B1) (11) 242553 (41) 2021 12 20 
(51) H02K 16/00 (2006 .01) 
 H02K 7/18 (2006 .01) 
 F03D 9/25 (2016 .01)
(21) 438153 (22) 2021 06 14
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 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

A01F 15/07 (2006 .01) 242581
A01F 15/08 (2006 .01) 242582
A01F 15/07 (2006 .01) 242582*
A01F 15/18 (2006 .01) 242582*
A01G 25/16 (2006 .01) 242577
A01N 39/04 (2006 .01) 242575*
A01N 33/12 (2006 .01) 242575*
A01P 13/00 (2006 .01) 242575*
A22B 5/00 (2006 .01) 242543
A22C 21/00 (2006 .01) 242543*
A23B 4/06 (2006 .01) 242543*
A23K 40/20 (2016 .01) 242568*
A23K 40/25 (2016 .01) 242568*
A23N 17/00 (2006 .01) 242568
A61B 6/10 (2006 .01) 242550*
A61K 33/38 (2006 .01) 242545
A61K 31/34 (2006 .01) 242545*
A61K 31/12 (2006 .01) 242545*
A61K 47/54 (2017 .01) 242545*
A61N 1/36 (2006 .01) 242569
A61P 31/04 (2006 .01) 242545*
B01D 53/75 (2006 .01) 242561
B01D 53/86 (2006 .01) 242561*
B01J 19/02 (2006 .01) 242549
B01J 20/06 (2006 .01) 242589*
B01J 20/26 (2006 .01) 242589*
B01J 20/26 (2006 .01) 242590*
B09B 3/70 (2022 .01) 242561*
B09B 101/25 (2022 .01) 242561*
B22F 1/00 (2006 .01) 242567*
B23K 11/02 (2006 .01) 242542
B23K 101/16 (2006 .01) 242542*
B25B 11/00 (2006 .01) 242579*
B25J 15/06 (2006 .01) 242579
B27N 3/06 (2006 .01) 242566*
B28D 1/26 (2006 .01) 242563
B32B 33/00 (2006 .01) 242583*
B32B 21/02 (2006 .01) 242566*
B63H 16/20 (2006 .01) 242556
B65B 63/08 (2006 .01) 242544
B65B 11/54 (2006 .01) 242544*
B65B 51/32 (2006 .01) 242544*
B65B 53/06 (2006 .01) 242544*
B65D 88/12 (2006 .01) 242588*
B65G 47/04 (2006 .01) 242579*
B82B 1/00 (2006 .01) 242567
B82B 3/00 (2006 .01) 242567*
C02F 1/461 (2006 .01) 242571
C02F 1/52 (2006 .01) 242571*
C02F 1/463 (2006 .01) 242586
C02F 9/06 (2006 .01) 242586*
C02F 3/32 (2006 .01) 242578
C02F 11/18 (2006 .01) 242576*
C05F 7/00 (2006 .01) 242576
C07C 59/70 (2006 .01) 242575*
C07D 295/037 (2006 .01) 242575
C08B 15/05 (2006 .01) 242589
C08F 2/01 (2006 .01) 242549*

C08F 2/02 (2006 .01) 242549*
C08F 112/06 (2006 .01) 242549*
C08F 112/08 (2006 .01) 242549*
C08G 63/66 (2006 .01) 242540
C08G 63/672 (2006 .01) 242540*
C08G 63/676 (2006 .01) 242540*
C08G 63/66 (2006 .01) 242560
C08G 63/672 (2006 .01) 242560*
C08G 63/676 (2006 .01) 242560*
C08G 18/08 (2006 .01) 242585*
C08G 101/00 (2006 .01) 242585*
C08J 3/20 (2006 .01) 242589*
C08J 3/18 (2006 .01) 242540*
C08J 3/18 (2006 .01) 242560*
C08J 5/18 (2006 .01) 242572
C08J 9/228 (2006 .01) 242558
C08J 9/00 (2006 .01) 242585*
C08J 9/35 (2006 .01) 242585*
C08K 3/20 (2006 .01) 242589*
C08K 5/10 (2006 .01) 242540*
C08K 5/10 (2006 .01) 242560*
C08K 5/053 (2006 .01) 242572*
C08K 5/521 (2006 .01) 242572*
C08K 3/04 (2006 .01) 242558*
C08K 3/016 (2018 .01) 242558*
C08K 3/04 (2006 .01) 242585*
C08L 1/28 (2006 .01) 242589*
C08L 3/02 (2006 .01) 242572*
C08L 75/04 (2006 .01) 242558*
C08L 89/04 (2006 .01) 242558*
C08L 75/04 (2006 .01) 242585
C10B 3/00 (2006 .01) 242557
C10B 7/02 (2006 .01) 242557*
C10B 53/00 (2006 .01) 242557*
C12Q 1/00 (2006 .01) 242589*
C22B 3/24 (2006 .01) 242590
C22B 7/00 (2006 .01) 242590*
C22B 11/00 (2006 .01) 242590*
E01F 9/529 (2016 .01) 242548
E01F 13/04 (2006 .01) 242548*
E03F 5/10 (2006 .01) 242565
E04B 2/96 (2006 .01) 242546
E04B 1/61 (2006 .01) 242583*
E04C 2/06 (2006 .01) 242583
E04C 2/18 (2006 .01) 242566
E04C 3/29 (2006 .01) 242566*
E04H 4/12 (2006 .01) 242588
E21B 33/04 (2006 .01) 236725
E21B 33/03 (2006 .01) 236725*
E21B 34/02 (2006 .01) 236725*
E21B 33/04 (2006 .01) 235533
E21B 33/03 (2006 .01) 235533*
E21B 43/26 (2006 .01) 235533*
F01K 7/38 (2006 .01) 242587*
F01K 17/02 (2006 .01) 242587*
F03B 13/06 (2006 .01) 242588*
F03B 9/00 (2006 .01) 242564
F03D 9/25 (2016 .01) 242551*

(72) LIS MAREK, Częstochowa (PL);  
POPENDA ANDRZEJ, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Generator elektryczny z wewnętrzną przetwornicą częstotli-
wości

(B1) (11) 242554 (41) 2021 12 20 
(51) H02K 16/00 (2006 .01) 
 H02K 7/18 (2006 .01) 
 F03D 9/25 (2016 .01)
(21) 438154 (22) 2021 06 14
(72) LIS MAREK, Częstochowa (PL);  
POPENDA ANDRZEJ, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Generator elektryczny z wewnętrznym powielaczem częstotli-
wości

(B1) (11) 242555 (41) 2021 12 20 
(51) H02K 16/00 (2006 .01) 
 H02K 7/18 (2006 .01) 
 F03D 9/25 (2016 .01)
(21) 438155 (22) 2021 06 14
(72) LIS MAREK, Częstochowa (PL);  
POPENDA ANDRZEJ, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Generator przeciwbieżny z elektryczną transmisją mocy me-
chanicznej

(B1) (11) 242559 (41) 2021 05 04 
(51) H02P 21/00 (2016 .01) 
 H02P 25/02 (2016 .01) 
 H02P 27/048 (2016 .01) 
 H02P 27/06 (2006 .01)
(21) 431646 (22) 2019 10 29
(72) MORAWIEC MARCIN, Gdańsk (PL);  
WILCZYŃSKI FILIP, Golub-Dobrzyń (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób sterowania silnikiem indukcyjnym wielofazowym zasi-
lanym z falownika prądu

(B1) (11) 242562 (41) 2022 06 13 
(51) H04H 20/78 (2008 .01) 
 H04H 20/79 (2008 .01) 
 H04H 20/33 (2008 .01) 
 H04H 20/10 (2008 .01) 
 H04L 12/40 (2006 .01) 
 H04L 12/403 (2006 .01) 
 H04L 12/28 (2006 .01) 
 H04B 10/27 (2013 .01) 
 H04N 21/222 (2011 .01) 
 H04N 21/61 (2011 .01)
(21) 436327 (22) 2020 12 12
(72) SKRZYPKOWSKI JACEK, Gdańsk (PL)
(73) GDAŃSKIE ZAKŁADY TELEELEKTRONICZNE TELKOM-TELMOR 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) System sieci CATV z optymalizacją poboru mocy i urządzenie 
sterowane sieci CATV z optymalizacją poboru mocy

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

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

 1 2

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

 1 2  1 2

F03D 9/25 (2016 .01) 242552*
F03D 9/25 (2016 .01) 242553*
F03D 9/25 (2016 .01) 242554*
F03D 9/25 (2016 .01) 242555*
F04D 17/10 (2006 .01) 242547
F04D 25/06 (2006 .01) 242547*
F04D 27/00 (2006 .01) 242547*
F15B 13/02 (2006 .01) 242577*
F16K 11/00 (2006 .01) 242577*
F16L 41/02 (2006 .01) 242577*
F16L 37/00 (2006 .01) 242577*
F24C 7/06 (2006 .01) 242584*
F24D 3/02 (2006 .01) 242587
F24D 12/02 (2006 .01) 242587*
F24D 18/00 (2022 .01) 242587*
F24D 101/10 (2022 .01) 242587*
F24D 13/02 (2006 .01) 242584
F25B 1/04 (2006 .01) 242547*
F25B 31/00 (2006 .01) 242547*
F28D 20/00 (2006 .01) 242588*
F41H 5/04 (2006 .01) 242583*
G01R 35/02 (2006 .01) 242573
G01R 15/00 (2006 .01) 242573*
G01R 35/02 (2006 .01) 242574
G01R 15/00 (2006 .01) 242574*
G08B 17/113 (2006 .01) 242570
G08B 29/12 (2006 .01) 242570*
G10K 11/165 (2006 .01) 242585*
G21F 3/00 (2006 .01) 242550

G21K 1/10 (2006 .01) 242550*
H01B 13/24 (2006 .01) 242580
H02H 7/26 (2006 .01) 242541
H02H 3/08 (2006 .01) 242541*
H02K 16/00 (2006 .01) 242551
H02K 7/18 (2006 .01) 242551*
H02K 16/00 (2006 .01) 242552
H02K 7/18 (2006 .01) 242552*
H02K 16/00 (2006 .01) 242553
H02K 7/18 (2006 .01) 242553*
H02K 16/00 (2006 .01) 242554
H02K 7/18 (2006 .01) 242554*
H02K 16/00 (2006 .01) 242555
H02K 7/18 (2006 .01) 242555*
H02P 21/00 (2016 .01) 242559
H02P 25/02 (2016 .01) 242559*
H02P 27/048 (2016 .01) 242559*
H02P 27/06 (2006 .01) 242559*
H04B 10/27 (2013 .01) 242562*
H04H 20/78 (2008 .01) 242562
H04H 20/79 (2008 .01) 242562*
H04H 20/33 (2008 .01) 242562*
H04H 20/10 (2008 .01) 242562*
H04L 12/40 (2006 .01) 242562*
H04L 12/403 (2006 .01) 242562*
H04L 12/28 (2006 .01) 242562*
H04N 21/222 (2011 .01) 242562*
H04N 21/61 (2011 .01) 242562*

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PATENTÓW

235533 E21B 33/04 (2006 .01)
236725 E21B 33/04 (2006 .01)
242540 C08G 63/66 (2006 .01)
242541 H02H 7/26 (2006 .01)
242542 B23K 11/02 (2006 .01)
242543 A22B 5/00 (2006 .01)
242544 B65B 63/08 (2006 .01)
242545 A61K 33/38 (2006 .01)
242546 E04B 2/96 (2006 .01)
242547 F04D 17/10 (2006 .01)
242548 E01F 9/529 (2016 .01)
242549 B01J 19/02 (2006 .01)
242550 G21F 3/00 (2006 .01)
242551 H02K 16/00 (2006 .01)
242552 H02K 16/00 (2006 .01)
242553 H02K 16/00 (2006 .01)
242554 H02K 16/00 (2006 .01)
242555 H02K 16/00 (2006 .01)
242556 B63H 16/20 (2006 .01)
242557 C10B 3/00 (2006 .01)
242558 C08J 9/228 (2006 .01)
242559 H02P 21/00 (2016 .01)
242560 C08G 63/66 (2006 .01)
242561 B01D 53/75 (2006 .01)
242562 H04H 20/78 (2008 .01)
242563 B28D 1/26 (2006 .01)
242564 F03B 9/00 (2006 .01)

242565 E03F 5/10 (2006 .01)
242566 E04C 2/18 (2006 .01)
242567 B82B 1/00 (2006 .01)
242568 A23N 17/00 (2006 .01)
242569 A61N 1/36 (2006 .01)
242570 G08B 17/113 (2006 .01)
242571 C02F 1/461 (2006 .01)
242572 C08J 5/18 (2006 .01)
242573 G01R 35/02 (2006 .01)
242574 G01R 35/02 (2006 .01)
242575 C07D 295/037 (2006 .01)
242576 C05F 7/00 (2006 .01)
242577 A01G 25/16 (2006 .01)
242578 C02F 3/32 (2006 .01)
242579 B25J 15/06 (2006 .01)
242580 H01B 13/24 (2006 .01)
242581 A01F 15/07 (2006 .01)
242582 A01F 15/08 (2006 .01)
242583 E04C 2/06 (2006 .01)
242584 F24D 13/02 (2006 .01)
242585 C08L 75/04 (2006 .01)
242586 C02F 1/463 (2006 .01)
242587 F24D 3/02 (2006 .01)
242588 E04H 4/12 (2006 .01)
242589 C08B 15/05 (2006 .01)
242590 C22B 3/24 (2006 .01)

WpisY i ZMianY W reJestrZe nieUWZGlĘDnione  
W innYcH saMoDZielnYcH oGŁosZeniacH

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

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

ce patentu 
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 220759 D . Wpisano: „W dniu 04 stycznia 2023 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 19969/22/098) wpisano do Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2739565 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze Pat .220759 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Krzysztofowi Wójcik zamieszkałemu w Rado-
miu wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220759 D . Wpisano: „W dniu 05 stycznia 2023 r . na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
WA .XI .Ns-Rej .Za  22548/22/161) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2739663 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
Pat .220759 w  celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Stanisławowi Zapotocznemu zamieszkałemu w  Bytomiu 
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220759 D . Wpisano: „W dniu 09 stycznia 2023 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 22542/22/755) wpisano do Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2739822 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze Pat .220759 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Kazimierzowi Stachowiczowi zamieszkałemu 
w Dąbrowie Górniczej wobec System 3E Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Warszawie” .

(11) 220759 D . Wpisano: „W dniu 09 stycznia 2023 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 22550/22/274) wpisano do Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2739825 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze Pat .220759 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Marcinowi Łada Zabłockiemu zamieszkałe-
mu w  Szczecinie wobec System 3E Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(11) 220759 D . Wpisano: „W dniu 29 grudnia 2022 r . na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt  
WA .XI .Ns-Rej .Za  21857/22/313) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2738820 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
Pat .220759 w  celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Malwinie Beacie Zapotocznej zamieszkałej w Bytomiu wo-
bec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220759 D . Wpisano: „W dniu 29 grudnia 2022 r . na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt  
WA .XI .Ns-Rej .Za  21847/22/992) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2738857 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
Pat .220759 w  celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Dariuszowi Kucharskiemu zamieszkałemu w Gliwicach wo-
bec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .
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(11) 220960 D . Wpisano: „W dniu 04 stycznia 2023 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 19976/22/216) wpisano do Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2739564 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze Pat .220960 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Tomaszowi Kwaśnik zamieszkałemu w  Rado-
miu wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W  dniu 09 września 2022 r . 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . War- 
szawy w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Za-
stawów (sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  14826/22/155) wpisano 
do  Rejestru Zastawów pod pozycją 2728649 zastaw rejestro-
wy na patencie o numerze Pat .220960 w celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Romanowi Rocławskiemu za-
mieszkałemu w Lipienicach wobec System 3E Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W dniu 09 stycznia 2023 r . na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt 
WA .XI .Ns-Rej .Za  22546/22/359) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2739827 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
Pat .220960 w  celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Stanisławowi Zapotocznemu zamieszkałemu w  Bytomiu 
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W dniu 12 stycznia 2023 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 22553/22/477) wpisano do Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2740288 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze Pat .220960 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Kazimierzowi Stachowiczowi zamieszkałemu 
w Dąbrowie Górniczej wobec System 3E Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W dniu 12 stycznia 2023 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 22549/22/562) wpisano do Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2740289 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze Pat .220960 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Marcinowi Łada Zabłockiemu zamieszkałe-
mu w  Szczecinie wobec System 3E Spółka Akcyjna z  siedzibą 
w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W  dniu 16 listopada 2022 r . 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . War- 
szawy w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Za-
stawów (sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  18573/22/538) wpisano 
do  Rejestru Zastawów pod pozycją 2734905 zastaw rejestro-
wy na patencie o numerze Pat .220960 w celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Mariuszowi Kołodziejczakowi 
zamieszkałemu w  Radomiu wobec System 3E Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W  dniu 16 listopada 2022 r . 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . War- 
szawy w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Za-
stawów (sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  18558/22/901) wpisano 
do  Rejestru Zastawów pod pozycją 2734906 zastaw rejestro-
wy na patencie o numerze Pat .220960 w celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących Agnieszce Wurfbain Wójcik za-
mieszkałej w Radomiu wobec System 3E Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W dniu 17 sierpnia 2022 r . na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt  
WA .XI .Ns-Rej .Za  13465/22/563) wpisano do  Rejestru Zastawów 

pod pozycją 2726057 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
Pat .220960 w  celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Markowi Piekarskiemu zamieszkałemu w  Katowicach wo-
bec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W dniu 17 sierpnia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 13462/22/360) wpisano do Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2726058 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze Pat .220960 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Annie Olczyk Wnuk zamieszkałej w  Piotrko-
wie Trybunalskim wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W dniu 19 sierpnia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 13460/22/558) wpisano do Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2726214 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze Pat .220960 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Katarzynie Szostak zamieszkałej w  Jędrzejo-
wie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W dniu 22 grudnia 2022 r . na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . akt  
WA .XI .Ns-Rej .Za  21845/22/190) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2738324 zastaw rejestrowy na patencie o numerze 
Pat .220960 w  celu zabezpieczenia wierzytelności przysługują-
cych Dariuszowi Kucharskiemu zamieszkałemu w Gliwicach wo-
bec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W dniu 25 sierpnia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 14095/22/193) wpisano do Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2726705 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze Pat .220960 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Grażynie Moskal zamieszkałej w Końskie wo-
bec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W dniu 25 listopada 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  19971/22/211) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2735979 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze Pat .220960 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących Krzysztofowi Wójcik zamieszkałemu w Rado-
miu wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 220960 D . Wpisano: „W dniu 31 sierpnia 2022 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy 
w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za  14101/22/801) wpisano do  Rejestru 
Zastawów pod pozycją 2727248 zastaw rejestrowy na patencie 
o  numerze Pat .220960 w  celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących spółce Hotel Klimczok Spółka z  ograniczoną 
odpowiedzialnością z  siedzibą w  Szczyrku wobec System 3E 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(11) 226019 A . Wykreślono: GRUPA POWEN-WAFAPOMP 
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska  010842369; Wpisano: 
GRUPA POWEN-WAFAPOMP SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze, Pol-
ska 010842369

(11) 227671 A . Wykreślono: POLITECHNIKA LUBELSKA, 
Lublin, Polska  000001726; Wpisano: ENERGOTECH LUBLIN 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Pol-
ska 060563937

(11) 229115 A . Wykreślono: BARTEX T . BARTKOWIAK SPÓŁ-
KA JAWNA, Komorniki, Polska  300308935; Wpisano: BARTEX 
TADEUSZ BARTKOWIAK SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska 300308935
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(11) 230346 A . Wykreślono: MAŁKOWSKI-MARTECH 
SPÓŁKA AKCYJNA, Konarskie, Polska  006372010; Wpisano:  
ASSA ABLOY MERCOR DOORS SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 146613229

(11) 230871 A . Wykreślono: GRUPA POWEN-WAFAPOMP 
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska  010842369; Wpisano: 
GRUPA POWEN-WAFAPOMP SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze, Pol-
ska 010842369

(11) 235419 A . Wykreślono: GRUPA POWEN-WAFAPOMP 
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska  010842369; Wpisano: 
GRUPA POWEN-WAFAPOMP SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze, Pol-
ska 010842369

(11) 238672 A . Wykreślono: GRUPA POWEN-WAFAPOMP 
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska  010842369; Wpisano: 
GRUPA POWEN-WAFAPOMP SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze, Pol-
ska 010842369

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) 25 05 2016 2016/21 EP 1843667 B1
(T5) (97) 17 07 2019 2019/29 EP 1907037 B1
(T6) (97) 10 02 2010 2010/06 EP 1962604 B1
(T6) (97) 16 10 2013 2013/42 EP 1962886 B1
(T5) (97) 28 04 2010 2010/17 EP 2061732 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 2082619 B1
(T3) (97) 14 12 2022 2022/50 EP 2086672 B1
(T6) (97) 22 08 2012 2012/34 EP 2118247 B1
(T5) (97) 31 07 2013 2013/31 EP 2155783 B1
(T6) (97) 12 02 2014 2014/07 EP 2207428 B1
(T5) (97) 14 09 2011 2011/37 EP 2218472 B1
(T5) (97) 19 12 2018 2018/51 EP 2242672 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 2332705 B1
(T5) (97) 06 03 2013 2013/10 EP 2387563 B1
(T5) (97) 21 06 2017 2017/25 EP 2445502 B1
(T5) (97) 06 05 2015 2015/19 EP 2452839 B1
(T5) (97) 31 12 2014 2015/01 EP 2493342 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 2606105 B1
(T5) (97) 14 08 2019 2019/33 EP 2621481 B1
(T3) (97) 14 12 2022 2022/50 EP 2658263 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 2674369 B1
(T5) (97) 09 11 2016 2016/45 EP 2707015 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 2729666 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 2745849 B1
(T5) (97) 25 10 2017 2017/43 EP 2800605 B1
(T5) (97) 03 10 2018 2018/40 EP 2805625 B1
(T3) (97) 28 12 2022 2022/52 EP 2826386 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 2850401 B1
(T5) (97) 06 11 2019 2019/45 EP 2899089 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 2906344 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 2910866 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 2918293 B1
(T5) (97) 17 10 2018 2018/42 EP 2928778 B1

(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 2959301 B1
(T3) (97) 28 12 2022 2022/52 EP 2992848 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3018183 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3030645 B1
(T3) (97) 11 01 2023 2023/02 EP 3042155 B1
(T5) (97) 11 04 2018 2018/15 EP 3054042 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3059342 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3060130 B1
(T3) (97) 04 01 2023 2023/01 EP 3068217 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3068428 B1
(T3) (97) 04 01 2023 2023/01 EP 3069606 B1
(T3) (97) 21 12 2022 2022/51 EP 3074225 B1
(T5) (97) 19 06 2019 2019/25 EP 3078561 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3082492 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3127690 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3137094 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3139067 B1
(T5) (97) 03 07 2019 2019/27 EP 3145349 B1
(T3) (97) 11 01 2023 2023/02 EP 3173055 B1
(T3) (97) 11 01 2023 2023/02 EP 3175694 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3190251 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3194184 B1
(T3) (97) 18 01 2023 2023/03 EP 3195713 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3217452 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3252795 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3253495 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3258999 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3259000 B1
(T5) (97) 10 04 2019 2019/15 EP 3261957 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3265123 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3270188 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3272413 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3303932 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3313170 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3324732 B1
(T5) (97) 18 09 2019 2019/38 EP 3325365 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3327627 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3328288 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3330450 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3332725 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3334668 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3340981 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3348150 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3350953 B1
(T5) (97) 15 05 2019 2019/20 EP 3357580 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3359757 B1
(T5) (97) 02 10 2019 2019/40 EP 3359867 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3372331 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3382250 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3386500 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3389278 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3396304 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3396809 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3398883 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3401244 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3405173 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3408472 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3408973 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3423233 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3423367 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3428993 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3429644 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3431119 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3439861 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3448287 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3458083 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3464886 B1
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(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3473629 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3481792 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3481972 B1
(T3) (97) 14 12 2022 2022/50 EP 3483051 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3483111 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3486440 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3490392 B1
(T3) (97) 14 12 2022 2022/50 EP 3492231 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3495574 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3500255 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3511508 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3515219 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3531818 B1
(T3) (97) 18 01 2023 2023/03 EP 3538795 B1
(T3) (97) 18 01 2023 2023/03 EP 3554759 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3556678 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3558510 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3563235 B1
(T3) (97) 11 01 2023 2023/02 EP 3567855 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3574771 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3577828 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3578299 B1
(T3) (97) 14 12 2022 2022/50 EP 3592163 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3592618 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3592632 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3596382 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3600736 B1
(T3) (97) 14 12 2022 2022/50 EP 3601624 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3602573 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3613574 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3615613 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3619363 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3623362 B1
(T3) (97) 04 01 2023 2023/01 EP 3625375 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3632766 B1
(T3) (97) 14 12 2022 2022/50 EP 3634468 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3635264 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3642202 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3652083 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3657059 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3658339 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3659458 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3663506 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3664230 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3666827 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3671102 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3680185 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3684381 B1
(T3) (97) 21 12 2022 2022/51 EP 3684667 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3685980 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3687657 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3688745 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3689955 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3692211 B1
(T3) (97) 28 12 2022 2022/52 EP 3697737 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3701839 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3702511 B1
(T3) (97) 04 01 2023 2023/01 EP 3703177 B1
(T3) (97) 04 01 2023 2023/01 EP 3703195 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3704001 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3705716 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3708905 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3712057 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3714008 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3721040 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3723722 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3724391 B1

(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3729923 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3732310 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3733396 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3743025 B1
(T3) (97) 21 12 2022 2022/51 EP 3743411 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3746607 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3752507 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3752598 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3753356 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3753929 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3754863 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3755180 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3757574 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3766389 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3768304 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3771866 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3773689 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3774736 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3775092 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3789973 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3792243 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3792442 B1
(T3) (97) 18 01 2023 2023/03 EP 3794207 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3800318 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3802093 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3810157 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3811681 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3814060 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3818213 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3820178 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3820782 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3821934 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3822335 B1
(T3) (97) 14 12 2022 2022/50 EP 3822769 B1
(T3) (97) 14 12 2022 2022/50 EP 3825691 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3828294 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3829400 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3838322 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3840515 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3841364 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3844161 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3846643 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3847041 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3850146 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3853433 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3856425 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3857155 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3858310 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3860775 B1
(T3) (97) 14 12 2022 2022/50 EP 3864679 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3868592 B1
(T3) (97) 14 12 2022 2022/50 EP 3868731 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3868736 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3870759 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3876326 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3877296 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3878277 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3879065 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3880051 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3887485 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3887667 B1
(T3) (97) 21 12 2022 2022/51 EP 3890435 B1
(T3) (97) 14 12 2022 2022/50 EP 3892396 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3893639 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3894132 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3894426 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3894772 B1
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(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3899372 B1
(T3) (97) 11 01 2023 2023/02 EP 3902676 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3903774 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3908834 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3920970 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3924424 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3928609 B1
(T3) (97) 15 02 2023 2023/07 EP 3929522 B1
(T3) (97) 14 12 2022 2022/50 EP 3934001 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3934653 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3936454 B1
(T3) (97) 28 12 2022 2022/52 EP 3939472 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3941311 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3943813 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3945756 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3945757 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3947096 B1
(T3) (97) 28 12 2022 2022/52 EP 3954846 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3970394 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3975178 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3984977 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3992360 B1
(T3) (97) 04 01 2023 2023/01 EP 3999594 B1

UnieWaŻnienie praWa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego pa-
tentu europejskiego, zakres unieważnienia oraz informację o organie 
dokonującym unieważnienia, jeśli nie był nim Urząd Patentowy RP, lub 
przyczynie unieważnienia.

(T3) (11) 1477744 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1594385 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1644173 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1689360 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1701926 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1720802 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1726926 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1771191 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1790895 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1799196 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1809350 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1820641 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1853679 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1855657 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1856051 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1861554 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1901842 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 1957791 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2010118 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2052224 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2056832 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2057811 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2061831 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2081609 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2089234 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2094107 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2099453 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2117839 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2137537 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2164298 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2164467 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2166863 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2191090 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2206728 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2214699 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2231543 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2236723 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2244554 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2250299 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2252167 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2271218 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2276347 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2285410 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2295662 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2328553 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2334859 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2364351 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2367695 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2371385 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2397510 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .
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(T3) (11) 2398468 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2410937 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2448438 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2449893 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2468104 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2475606 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2482822 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2487162 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2487163 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2487166 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2497945 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2515920 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2522717 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2525691 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2537510 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2552955 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2559705 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2575835 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2586788 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2593670 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2596786 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2601970 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2614835 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2618803 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2618819 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2623416 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2634147 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2649130 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2674147 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2675281 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2680817 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2683945 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2688535 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2697388 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2704742 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2706515 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2708674 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2725130 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2725688 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 2756963 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

(T3) (11) 3042073 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy .

WYGaśniĘcie praWa

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

(T3) (11) 1458073 2022 03 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1462399 2022 03 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1482269 2022 03 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1484097 2022 04 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1496184 2022 04 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1571136 2022 03 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1574120 2022 03 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1574447 2022 03 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1580877 2022 03 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1582543 2022 03 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1584598 2022 04 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1585250 2022 04 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1589602 2022 04 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1591024 2022 04 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1593963 2022 04 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1601890 2022 03 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1602794 2022 03 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1603825 2022 03 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1603977 2022 03 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1605757 2022 03 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1605759 2022 03 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1607168 2022 04 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1608336 2022 03 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1608490 2022 03 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1608698 2022 03 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1608753 2022 03 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1610737 2022 03 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1611021 2022 03 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1611357 2022 04 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1613169 2022 03 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1613343 2022 03 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1613375 2022 04 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1614933 2022 04 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1615536 2022 04 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1615982 2022 04 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1620252 2022 04 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1626626 2022 03 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1627124 2022 03 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1628643 2022 04 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1633940 2022 04 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1847332 2022 03 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1847791 2022 04 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1852098 2022 04 04 Patent wygasł w całości .



16 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 11/2023

(T3) (11) 1853605 2022 03 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1853845 2022 02 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1854758 2022 03 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1855519 2022 03 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1856054 2022 02 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1856125 2022 02 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1856272 2022 03 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1856901 2022 02 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1857792 2022 04 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1858314 2022 03 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1858605 2022 02 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1858612 2022 02 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1858975 2022 02 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1859588 2022 03 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1861080 2022 03 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1862596 2022 04 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1862602 2022 03 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1864574 2022 03 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1865796 2022 03 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1865844 2022 03 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1866296 2022 03 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1866423 2022 03 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1867398 2022 03 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1867738 2022 03 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1868500 2022 04 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1868600 2022 04 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1868880 2022 04 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1869446 2022 03 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1871164 2022 04 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1871220 2022 04 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1871276 2022 03 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1872035 2022 04 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1872796 2022 02 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1874109 2022 04 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1874111 2022 04 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1874259 2022 04 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1874673 2022 04 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1879560 2022 04 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1881824 2022 04 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1885194 2022 02 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1885383 2022 02 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1888423 2022 04 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1888440 2022 04 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1890929 2022 04 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1901783 2022 03 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1906749 2022 03 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1908369 2022 04 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1924739 2022 04 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1930166 2022 03 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1958127 2022 03 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1958819 2022 04 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1967422 2022 03 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1967436 2022 03 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1970007 2022 03 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2187589 2021 06 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2188079 2021 06 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2192861 2021 07 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2193105 2021 06 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2197135 2021 06 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2200196 2021 06 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2200205 2021 06 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2207283 2021 06 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2208799 2021 07 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2209246 2021 06 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2211493 2021 06 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2213683 2021 07 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2216951 2021 06 03 Patent wygasł w całości .

(T3) (11) 2216952 2021 06 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2222008 2021 06 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2226983 2021 06 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2238982 2021 06 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2243372 2021 06 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2243373 2021 06 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2243374 2021 06 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2254298 2021 06 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2261630 2021 06 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2263579 2021 06 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2263852 2021 06 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2263871 2021 06 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2264055 2021 06 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2264108 2021 06 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2264358 2021 06 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2264422 2021 06 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2266752 2021 06 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2275321 2021 07 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2275611 2021 06 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2285450 2021 06 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2285754 2021 06 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2296492 2020 05 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2301280 2021 06 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2304478 2021 06 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2304480 2021 06 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2307002 2021 06 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2367511 2020 10 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2484542 2021 01 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2485111 2021 01 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2521596 2021 01 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2521855 2021 01 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2523642 2021 01 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2523911 2021 01 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2523946 2021 01 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2524030 2021 01 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2524031 2021 01 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2524087 2021 01 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2524199 2021 01 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2524972 2021 01 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2526050 2021 01 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2526080 2021 01 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2528901 2021 01 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2529259 2021 01 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2529494 2021 01 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2530177 2021 01 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2530179 2021 01 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2531446 2021 01 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2531501 2021 01 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2531502 2021 01 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2531687 2021 01 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2556008 2021 01 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2557329 2021 01 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2588690 2021 02 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2592169 2021 02 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2595968 2021 02 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2623163 2021 02 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2623616 2021 02 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2624470 2021 02 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2626849 2021 02 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2628964 2021 02 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2629444 2021 02 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2631192 2021 02 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2632054 2021 02 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2636547 2021 01 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2637013 2021 02 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2637792 2021 02 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2642051 2021 02 20 Patent wygasł w całości .
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(T3) (11) 2650779 2021 02 09 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2653640 2021 02 11 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2666627 2021 02 12 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2669546 2021 02 08 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2670394 2021 01 31 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2670411 2021 02 02 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2670635 2021 02 01 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2670636 2021 02 03 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2670637 2021 02 02 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2671914 2021 02 02 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2673192 2021 02 08 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2673285 2021 02 03 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2673345 2021 02 07 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2673503 2021 02 08 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2673623 2021 02 08 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2675328 2021 02 20 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2675407 2021 02 14 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2675687 2021 02 08 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2675907 2021 02 14 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2676091 2021 02 14 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2676309 2021 02 10 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2676345 2021 02 14 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2677578 2021 02 10 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2678135 2021 02 22 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2678151 2021 02 20 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2678196 2021 02 16 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2678251 2021 01 31 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2678282 2021 02 24 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2678367 2021 02 20 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2678381 2021 02 20 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2678454 2021 02 23 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2678679 2021 02 21 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2681173 2021 02 20 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2686453 2021 02 24 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2697336 2021 02 10 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2796062 2021 04 17 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2799366 2021 04 14 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2799661 2021 04 30 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2810754 2021 04 16 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2822794 2021 04 12 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2834111 2021 04 05 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2834562 2021 04 05 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2835400 2021 04 05 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2836309 2021 04 12 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2836370 2021 04 12 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2836704 2021 04 10 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2836784 2021 04 09 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2894108 2020 12 18 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 2931975 2020 12 13 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3017538 2020 07 02 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3024741 2020 07 02 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3027196 2020 07 25 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3101042 2021 01 15 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3102561 2021 01 26 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3107144 2021 01 05 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3108051 2021 01 15 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3110840 2022 02 26 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3119866 2021 01 26 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3120989 2020 07 08 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3124279 2020 07 28 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3135510 2020 07 21 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3141358 2021 01 29 Patent wygasł w całości.

(T3) (11) 3166572 2020 07 10 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3166868 2020 07 11 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3166978 2020 07 08 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3167102 2021 01 14 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3167242 2020 07 07 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3189101 2021 01 22 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3190168 2021 01 06 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3199010 2021 01 09 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3199041 2021 01 26 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3199570 2021 01 26 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3205900 2021 01 09 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3231332 2021 01 10 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3242933 2021 01 08 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3245258 2021 01 06 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3245318 2021 01 14 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3247489 2021 01 20 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3247641 2021 01 21 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3249070 2021 01 22 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3250059 2021 01 22 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3250719 2021 01 28 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3255075 2022 03 06 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3256708 2021 01 27 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3258986 2022 04 18 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3259402 2021 01 13 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3261689 2022 02 25 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3264983 2022 03 04 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3265509 2022 03 02 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3265613 2022 03 04 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3266914 2021 01 24 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3268372 2022 03 14 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3268374 2022 03 14 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3268411 2022 03 10 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3268535 2022 03 09 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3269015 2022 03 01 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3269908 2022 03 10 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3270735 2022 03 17 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3271170 2022 03 18 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3271510 2022 03 14 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3271546 2022 03 16 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3273859 2022 03 25 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3274637 2022 03 23 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3275615 2022 04 05 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3277284 2022 04 01 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3277690 2022 03 31 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3277910 2022 04 02 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3277926 2022 04 01 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3278053 2022 03 30 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3280470 2022 04 01 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3280654 2022 04 07 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3281686 2022 04 01 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3281953 2022 03 12 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3285568 2022 04 19 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3286354 2022 04 08 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3286412 2022 04 19 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3419689 2022 02 23 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3422877 2022 02 24 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3423496 2022 02 28 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3426618 2022 02 22 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3426867 2022 02 13 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3456342 2022 02 20 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3484591 2022 02 01 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3500813 2022 02 10 Patent wygasł w całości.
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WpisY i ZMianY W reJestrZe nieUWZGlĘDnione  
W innYcH saMoDZielnYcH oGŁosZeniacH

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

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

ce patentu 
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 2291998 A . Wykreślono: Savant Systems LLC ., Osterville,  
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Savant Systems, Inc ., Hyan-
nis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2358709 A . Wykreślono: E . I . du Pont de Nemours and 
Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Cor-
teva Agriscience LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2352815 A . Wykreślono: INSERM (Institut National de la  
Santé et de la Recherche Médicale), Paris, Francja; Assistance Pu-
blique Hôpitaux De Paris, Paris, Francja; UNIVERSITE PARIS DE-
SCARTES, Paris, Francja; l’Universite de Versailles Saint Quentin en 
Yvelines, Versailles, Francja; Wpisano: INSERM (Institut National de 
la Santé et de la Recherche Médicale), Paris, Francja; Assistance Pu-
blique Hôpitaux De Paris, Paris, Francja; Université Paris Cité, Paris, 
Francja; l’Universite de Versailles Saint Quentin en Yvelines, Versa-
illes, Francja

(11) 2331597 A . Wykreślono: Recticel, Brussel, Belgia; Wpi-
sano: Recticel Engineered Foams Belgium, Bruksela, Belgia

(11) 2334192 A . Wykreślono: Unilever IP Holdings B .V ., Rot-
terdam, Holandia; Wpisano: EKATERRA RESEARCH AND DEVELOP-
MENT UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

(11) 2334193 A . Wykreślono: Unilever IP Holdings B .V ., Rot-
terdam, Holandia; Wpisano: EKATERRA RESEARCH AND DEVELOP-
MENT UK LIMITED, Londyn, Wielka Brytania

(11) 2452020 A . Wykreślono: A .P .I . ITALIA S .R .L ., Maserà di 
Padova, Włochy; Wpisano: BIODESIGN S .P .A ., Milan, Włochy

(11) 2325446 A . Wykreślono: Fuji Hollow Valve Inc ., Kikuga-
wa, Japonia; Yoshimura Company, Nagoya, Japonia; Wpisano: Yoshi-
mura Company, Nagoya, Japonia; FUJI OOZX Inc ., Kikugawa, Japonia

(11) 2381778 A . Wykreślono: ChemoCentryx, Inc ., Mountain 
View, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: ChemoCentryx, Inc ., 
San Carlos, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2338359 A . Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2340960 A . Wykreślono: Tesla, Inc ., Palo Alto, Stany 
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Tesla, Inc ., Austin, Stany Zjedno-
czone Ameryki

(11) 2408253 A . Wykreślono: Alcatel Lucent, Paris, Francja; 
Wpisano: Alcatel Lucent, Nozay, Francja

(11) 2408253 A . Wykreślono: Alcatel Lucent, Nozay, Francja; 
Wpisano: SkyFive AG, Taufkirchen, Niemcy

(11) 2410869 A . Wykreślono: AB Agri Limited, London, Wiel-
ka Brytania; Wpisano: FLUID QUIP TECHNOLOGIES, LLC, Cedar Ra-
pids, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2414522 A . Wykreślono: E . I . du Pont de Nemours and 
Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Cor-
teva Agriscience LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2421861 A . Wykreślono: E . I . du Pont de Nemours and 
Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Cor-
teva Agriscience LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2427058 A . Wykreślono: E . I . du Pont de Nemours and 
Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Cor-
teva Agriscience LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2643464 A . Wykreślono: PIONEER HI-BRED INTERNATIO-
NAL, INC ., Johnston, Stany Zjednoczone Ameryki; E . I . DU PONT DE  
NEMOURS AND COMPANY, Wilmington, Stany Zjednoczone Ame-
ryki; Wpisano: PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC ., Johnston, 
Stany Zjednoczone Ameryki; Corteva Agriscience LLC, Indianapo-
lis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2516104 A . Wykreślono: Henkel AG & Co . KGaA, Düs-
seldorf, Niemcy; Henkel IP & Holding GmbH, Düsseldorf, Niemcy; 
Wpisano: Henkel AG & Co . KGaA, Düsseldorf, Niemcy

(11) 2512226 A . Wykreślono: PIONEER HI-BRED INTERNA-
TIONAL, INC ., Johnston, Stany Zjednoczone Ameryki; E . I . du Pont 
de Nemours and Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ame-
ryki; Wpisano: PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC ., Johnston, 
Stany Zjednoczone Ameryki; Corteva Agriscience LLC, Indianapo-
lis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2478782 A . Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2361517 A . Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2387890 A . Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2402387 A . Wykreślono: Rhodia Poliamida E Especiali-
dades Ltda, Sao Paulo, Brazylia; Wpisano: Rhodia Poliamida E Espe-
cialidades S .A ., Sao Paulo, Brazylia

(11) 2402387 A . Wykreślono: Rhodia Poliamida E Especia-
lidades S .A ., Sao Paulo, Brazylia; Wpisano: RHODIA BRASIL S .A .,  
Sao Paulo, Brazylia

(11) 2417861 A . Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2388387 A . Wykreślono: Société Hexadome SA, Luynes, 
Francja; Wpisano: BLUETEK, Luynes, Francja

(11) 2525944 A . Wykreślono: Eisenmann SE, Böblingen, 
Niemcy; Wpisano: Eisenmann GmbH, Böblingen, Niemcy

(11) 2538809 A . Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2723180 A . Wykreślono: Linco Food Systems A/S, Trige, 
Dania; Wpisano: BAADER Food Systems Denmark A/S, Trige, Dania

(11) 2731663 A . Wykreślono: Peters, Jean-Pierre, Hasselt, 
Belgia; Wpisano: P&R Medical BV, Diepenbeek, Belgia

(11) 2588252 A . Wykreślono: Ice-World Holding B .V ., Baarn, 
Holandia; Wpisano: PlayFountain B .V ., Soest, Holandia

(11) 2683613 A . Wykreślono: Bema - S .r .l ., Viano, Włochy; 
Wpisano: Elettric 80 S .p .A ., Viano Reggio Emilia, Włochy

(11) 2683613 A . Wykreślono: Elettric 80 S .p .A ., Viano Reggio 
Emilia, Włochy; Wpisano: E80 Group S .p .A ., Viano, Włochy

(11) 2605875 A . Wykreślono: Henkel IP & Holding GmbH, 
Düsseldorf, Niemcy; Wpisano: Henkel AG & Co . KGaA, Düsseldorf, 
Niemcy

(11) 2640792 A . Wykreślono: Henkel AG & Co . KGaA, Düs-
seldorf, Niemcy; Henkel IP & Holding GmbH, Düsseldorf, Niemcy; 
Wpisano: Henkel AG & Co . KGaA, Düsseldorf, Niemcy
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(11) 2481304 A. Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2481303 A. Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2502510 A. Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2498157 A. Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2549300 A. Wykreślono: Magnetic Innovations BV, Vel-
dhoven, Holandia; Wpisano: Seismic Mechatronics BV, Veldhoven, 
Holandia

(11) 2505993 A. Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2508086 A. Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2476721 A. Wykreślono: Rhodia Poliamida E Especiali-
dades Ltda, Sao Paulo, Brazylia; Wpisano: Rhodia Poliamida E Espe-
cialidades S.A., Sao Paulo, Brazylia

(11) 2476721 A. Wykreślono: Rhodia Poliamida E Especia-
lidades S.A., Sao Paulo, Brazylia; Wpisano: RHODIA BRASIL S.A.,  
Sao Paulo, Brazylia

(11) 2684471 A. Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2550875 A. Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2574246 A. Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2721939 A. Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2596708 A. Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2630994 A. Wykreślono: Job Lizenz GmbH & Co. KG, Ah-
rensburg, Niemcy; Wpisano: Job Lizenz GmbH, Ahrensburg, Niemcy

(11) 2696709 A. Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2709472 A. Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2694101 A. Wykreślono: Université Paris Descartes, Pa-
ris, Francja; Institut De Recherche Pour Le Développement (IRD), 
Marseille, Francja; Biovaxim Limited, London, Wielka Brytania; Wpi-
sano: Université Paris Cité, PARIS, Francja; Institut De Recherche 
Pour Le Développement (IRD), Marseille, Francja; Biovaxim Limited, 
London, Wielka Brytania

(11) 2714756 A. Wykreślono: LANXESS Deutschland GmbH, 
Köln, Niemcy; Wpisano: TFL Ledertechnik GmbH, Rheinfelden, 
Niemcy

(11) 2714710 A. Wykreślono: Estetra S.P.R.L., Liège, Belgia; 
Wpisano: Mithra R&D SA, Liège, Belgia

(11) 2718437 A. Wykreślono: Institut National de la Santé et 
de la Recherche Médicale (INSERM), Paris, Francja; Centre National 
de la Recherche Scientifique, Paris, Francja; GENETHON, Evry, Fran-
cja; Université Paris Descartes, Paris, Francja; ENSCP – Chimie Pari-
sTech École Nationale Supérieure de Chimie de Paris, Paris, Francja; 
Assistance Publique Hôpitaux de Paris, Paris, Francja; Wpisano: Insti-
tut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), Paris, 
Francja; Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, Francja; 
GENETHON, Evry, Francja; Université Paris Cité, Paris, Francja; ENSCP –  
Chimie ParisTech École Nationale Supérieure de Chimie de Paris, 
Paris, Francja; Assistance Publique Hôpitaux de Paris, Paris, Francja

(11) 2723767 A. Wykreślono: Arctos Medical AG, Berno, 
Szwajcaria; Wpisano: Novartis AG, Bazylea, Szwajcaria

(11) 2625970 A. Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2641487 A. Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2641488 A. Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2641489 A. Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2666624 A. Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2674044 A. Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2674045 A. Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2684472 A. Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2695533 A. Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2716171 A. Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2727479 A. Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2733493 A. Wykreślono: Université Paris Descartes, Pa-
ris, Francja; INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médicale), Paris, Francja; ASSISTANCE PUBLIQUE- HOPITAUX DE 
PARIS (AP-HP), Paryż, Francja; Wpisano: Université Paris Cité, Paris, 
Francja; INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médicale), Paris, Francja; ASSISTANCE PUBLIQUE- HOPITAUX DE PA-
RIS (AP-HP), Paryż, Francja
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oGŁosZenia

ZŁoŻone WniosKi o UDZielenie  
DoDatKoWeGo praWa ocHronneGo

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

(T3) (68) 3242887
(54) Związki koagonistyczne GIP i GLP-1
(21) 0781 (22) 2023 02 08
(71) Eli Lilly and Company, INDIANAPOLIS (US)
(93) EU/1/22/1685 2022 09 19  MOUNJARO - TIRZEPATYD
  
(T3) (68) 3044231
(54) WEKTORY AAV ZAWIERAJĄCE GEN KODUJĄCY CZYNNIK VIII
(21) 0782 (22) 2023 02 10
(71) BioMarin Pharmaceutical Inc ., NOVATO (US) 
University College London, LONDON (GB) 
ST . JUDE CHILDREN’S RESEARCH HOSPITAL, MEMPHIS (US)
(93) EU/1/22/1668 2022 08 25 ROCTAVIAN - WALOKTO-
KOGEN ROKSAPARWOWEKU

(T3) (68) 3329002
(54) KOMPOZYCJE IRNA TRANSTYRETYNY (TTR) I SPOSOBY ICH 
ZASTOSOWANIA DO LECZENIA LUB ZAPOBIEGANIA CHOROBOM 
ZWIĄZANYM Z TTR
(21) 0783 (22) 2023 02 10
(71) Alnylam Pharmaceuticals, Inc ., CAMBRIDGE (US)
(93) EU/1/22/1681 2022 09 16 AMVUTTRA - WUTRISYRAN

(T3) (68) 2872534
(54) Przeciwciała dwuswoiste anty-VEGF/anty-ANG-2 i ich zastoso-
wanie w leczeniu naczyniowych chorób oczu
(21) 0784 (22) 2023 02 14
(71) F . Hoffmann- La Roche AG, BAZYLEA (CH)
(93) EU/1/22/1683 2022 09 16 VABYSMO - FARYCYMAB
  
(T3) (68) 3337824
(54) PRZECIWCIAŁA ANTY-BCMA, BISPECYFICZNE CZĄSTECZKI 
WIĄŻĄCE ANTYGEN, KTÓRE WIĄŻĄ BCMA I CD3, ORAZ ICH ZASTO-
SOWANIA
(21) 0785 (22) 2023 02 23
(71) Janssen Pharmaceutica NV, BEERSE (BE)
(93) EU/1/22/1675 2022 08 24 TECVAYLI - TEKLISTAMAB
  
(T3) (68) 3337824
(54) PRZECIWCIAŁA ANTY-BCMA, BISPECYFICZNE CZĄSTECZKI 
WIĄŻĄCE ANTYGEN, KTÓRE WIĄŻĄ BCMA I CD3, ORAZ ICH ZASTO-
SOWANIA
(21) 0786 (22) 2023 02 23
(71) Janssen Biotech, Inc ., HORSHAM (US)
(93) EU/1/22/1675 2022 08 24 TECVAYLI - TEKLISTAMAB
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praWa ocHronne  
na WZorY UŻYtKoWe

UDZielone praWa 
(od nr 72 938 do nr 72 944)

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) 72938 (41) 2021 06 28 
(51) A01D 89/00 (2006 .01)
(21) 128805 (22) 2019 12 19
(72) JOŃSKI JAN, Mokobody (PL); JOŃSKI MACIEJ, Dąbrowa (PL)
(73) JOŃSKI JAN, Mokobody (PL)
(54) Wieszak worków na zrębkę drzewną mocowany na trzypunk-
towym układzie zawieszenia ciągnika rolniczego

(Y1) (11) 72942 (41) 2021 05 17 
(51) F16K 3/08 (2006 .01) 
 F16K 11/072 (2006 .01) 
 F16K 31/02 (2006 .01)
(21) 128710 (22) 2019 11 12
(72) MOŚ MAREK, Bydgoszcz (PL)
(73) Viborera LTD, Nikozja (CY)
(54) Wieloprzewodowy zawór zaciskowy z mechanizmem krzyw-
kowym

(Y1) (11) 72940 (41) 2022 11 07 
(51) F16T 1/22 (2006 .01) 
 F24H 8/00 (2022 .01)
(21) 130756 (22) 2022 04 28

(30) 102021000011333  2021 05 04 IT 
 102021000018794  2021 07 15 IT
(72) RIGAMONTI ANGELO, Pessano Con Bornago (IT);  
RIGAMONTI LUIGI, Brugherio (IT);  
ROSSI MASSIMO ANTONIO, Melzo (IT)
(73) APEN GROUP S .p .A ., Pessano Con Bornago (IT)
(54) Urządzenie do odprowadzania kondensatu, do kotła konden-
sacyjnego, z hydrostatyczną uszczelką wykonaną z EVA

(Y1) (11) 72939 (41) 2020 11 30 
(51) F21V 17/06 (2006 .01) 
 F21S 8/00 (2006 .01)
(21) 128768 (22) 2019 11 29
(72) GRADOŃ PAWEŁ, Katowice (PL)
(73) KANLUX SPÓŁKA AKCYJNA, Radzionków (PL)
(54) Ramka do paneli LED

(Y1) (11) 72944 (41) 2022 10 03 
(51) G01L 5/28 (2006 .01) 
 G01M 17/00 (2006 .01) 
 G01M 17/007 (2006 .01) 
 B60S 5/00 (2006 .01)
(21) 129960 (22) 2021 03 26
(72) FILIPCZYK JAN, Zabrze (PL); NYKIEL TOMASZ,  
Dąbrowa Górnicza (PL); KUŚKA ADRIAN, Wodzisław Śląski (PL); 
CICHOŃ JAROSŁAW, Gliwice (PL)
(73) W .S .O .P . SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Knurów (PL)
(54) Stanowisko do badania hamulców pojazdów o małym rozstawie 
kół
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 Nr prawa Symbol 
 ochronn . MKP

 1 2

 Nr prawa Symbol 
 ochronn . MKP

 1 2

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn .

 1 2

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn .

 1 2

(Y1) (11) 72943 (41) 2019 08 26 
(51) G02B 27/00 (2006 .01) 
 G02B 27/40 (2006 .01)
(62) 429336
(21) 129933 (22) 2019 03 20
(72) LOREK MARCIN, Piotrków Trybunalski (PL);  
DANIELEWSKI HUBERT, Wrzosówka (PL);  
ZOWCZAK WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Modułowy dzielnik wiązki laserowej

(Y1) (11) 72941 (41) 2022 12 19 
(51) G07B 11/00 (2006 .01) 
 G07B 5/00 (2006 .01)
(21) 130115 (22) 2021 06 17
(72) KUŁAKOWSKI MATEUSZ, Białystok (PL);  
WOJSZKO DAMIAN, Białystok (PL); NAZIMEK PIOTR PAWEŁ, 
Brwinów (PL); KUZŁO GRZEGORZ MIROSŁAW, Warszawa (PL);  
PAWŁOWICZ GRZEGORZ, Zabłudów (PL);  
OLEMPIEJUK PRZEMYSŁAW, Białystok (PL); WYSOCKI PIOTR, 
Białystok (PL); JAMIOŁKOWSKI KAROL, Białystok (PL);  
KARTASZOW IRENEUSZ, Białystok (PL);  
NOWIK MACIEJ, Białystok (PL)
(73) BEESSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Białystok (PL)
(54) Urządzenie biletowe

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

72938 A01D 89/00 (2006 .01)
72939 F21V 17/06 (2006 .01)
72940 F16T 1/22 (2006 .01)
72941 G07B 11/00 (2006 .01)

72942 F16K 3/08 (2006 .01)
72943 G02B 27/00 (2006 .01)
72944 G01L 5/28 (2006 .01)

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01D 89/00 (2006 .01) 72938
B60S 5/00 (2006 .01) 72944*
F16K 3/08 (2006 .01) 72942
F16K 11/072 (2006 .01) 72942*
F16K 31/02 (2006 .01) 72942*
F16T 1/22 (2006 .01) 72940
F21S 8/00 (2006 .01) 72939*
F21V 17/06 (2006 .01) 72939

F24H 8/00 (2022 .01) 72940*
G01L 5/28 (2006 .01) 72944
G01M 17/00 (2006 .01) 72944*
G01M 17/007 (2006 .01) 72944*
G02B 27/00 (2006 .01) 72943
G02B 27/40 (2006 .01) 72943*
G07B 11/00 (2006 .01) 72941
G07B 5/00 (2006 .01) 72941*

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

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) 70275 A . Wykreślono: GIL JERZY FIRMA PRODUKCYJNO-
-HANDLOWA SEPPA SPÓŁKA CYWILNA, Chełmża, Polska; WĘ-
GRZYN PAWEŁ FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA SEPPA SPÓŁKA 
CYWILNA, Zalesie, Polska 340144431; JERONIMO MARTINS POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn, Polska  630303023; Wpisano: SEPPA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszewice, 
Polska 340144431; JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,  
Kostrzyn, Polska 630303023



Nr 11/2023 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO  23

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 28 491 do nr 28 502)

(51) 05-05 (11) 28491 (22) 2022 08 30 (21) 31030
(73) KAMELEON .PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalwaria Zebrzydowska (PL)
(72) GRACA AGNIESZKA, DYRGA JUSTYNA
(54) Tkanina
(55) 

(51) 05-05 (11) 28492 (22) 2022 08 30 (21) 31031
(73) KAMELEON .PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalwaria Zebrzydowska (PL)
(72) GRACA AGNIESZKA, DYRGA JUSTYNA
(54) Tkanina
(55) 

(51) 05-05 (11) 28493 (22) 2022 08 30 (21) 31032
(73) KAMELEON .PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalwaria Zebrzydowska (PL)
(72) GRACA AGNIESZKA, DYRGA JUSTYNA
(54) Tkanina
(55) 

(51) 21-02 (11) 28494 (22) 2022 12 06 (21) 31200
(73) STRZECHA MARIUSZ KOORDYNACJA, Radom (PL)
(72) STRZECHA MARIUSZ
(54) Wibracyjna platforma balansowa
(55) 

(51) 06-01 (11) 28495 (22) 2022 12 06 (21) 31201
(73) STRZECHA MARIUSZ KOORDYNACJA, Radom (PL)
(72) STRZECHA MARIUSZ
(54) Balansowa platforma do siedzenia
(55) 



24 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 11/2023

(51) 32-00 (11) 28496 (22) 2022 11 24 (21) 31188
(73) VR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Świdnica (PL)
(72) GRECH RADOSŁAW, LEDNIK-STACHOWSKA AGNIESZKA
(54) Znak graficzny
(55) 

(51) 08-08 (11) 28497 (22) 2022 09 12 (21) 31047
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO SIMET SPÓŁKA AKCYJNA,  
Jelenia Góra (PL)
(72) KOŁBIK TOMASZ
(54) Pierścień montażowy
(55) 

(51) 19-08 (11) 28498 (22) 2022 11 24 (21) 31186
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
(54) Etykieta
(55) 

(51) 19-08 (11) 28499 (22) 2022 12 12 (21) 31211
(73) POPIT-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(72) MACHALSKI MATEUSZ
(54) Etykieta
(55) 

(51) 07-01 (11) 28500 (22) 2022 12 09 (21) 31206
(73) HESS DAMIAN, Będziemyśl (PL)
(72) HESS DAMIAN
(54) Talerz
(55) 

(51) 11-02 (11) 28501 (22) 2022 12 05 (21) 31198
(73) EUROPEJSKIE CENTRUM BIZNESU  
M . RÓŻAŃSKA K . KARAŚ SPÓŁKA JAWNA, Lublin (PL)
(72) RÓŻAŃSKA MAŁGORZATA
(54) Statuetka
(55) 

(51) 06-04 (11) 28502 (22) 2022 08 23 (21) 31017
(73) POKRYSZKA-KARCZEWSKA PAULINA ARGOSA, Biłgoraj (PL)
(72) POKRYSZKA-KARCZEWSKA PAULINA
(54) Kontenerek z trzema szufladami
(55) 
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WYGaśniĘcie praWa

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

(11) 03214 2022 01 16 Prawo wygasło w całości .
(11) 03618 2022 02 01 Prawo wygasło w całości .
(11) 03704 2022 01 11 Prawo wygasło w całości .
(11) 03705 2022 01 17 Prawo wygasło w całości .
(11) 03725 2022 01 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 03726 2022 01 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 11701 2022 01 22 Prawo wygasło w całości .
(11) 11902 2022 02 08 Prawo wygasło w całości .
(11) 12233 2022 02 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 12234 2022 02 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 12235 2022 02 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 12236 2022 02 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 12254 2022 02 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 12481 2022 02 27 Prawo wygasło w całości .
(11) 12602 2022 02 27 Prawo wygasło w całości .
(11) 12603 2022 02 27 Prawo wygasło w całości .
(11) 18530 2021 12 20 Prawo wygasło w całości .
(11) 18531 2021 12 20 Prawo wygasło w całości .
(11) 18532 2021 12 20 Prawo wygasło w całości .
(11) 18533 2021 12 20 Prawo wygasło w całości .
(11) 18534 2021 12 20 Prawo wygasło w całości .
(11) 18545 2022 01 05 Prawo wygasło w całości .
(11) 18547 2022 01 11 Prawo wygasło w całości .
(11) 18552 2022 01 16 Prawo wygasło w całości .
(11) 18556 2022 01 19 Prawo wygasło w całości .
(11) 18557 2022 01 19 Prawo wygasło w całości .
(11) 18621 2022 01 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 18622 2022 01 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 18623 2022 01 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 18624 2022 01 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 18651 2022 02 21 Prawo wygasło w całości .
(11) 18663 2022 02 24 Prawo wygasło w całości .
(11) 18713 2022 01 31 Prawo wygasło w całości .
(11) 18721 2022 02 13 Prawo wygasło w całości .
(11) 18925 2022 02 20 Prawo wygasło w całości .
(11) 19017 2022 02 07 Prawo wygasło w całości .
(11) 19386 2022 02 24 Prawo wygasło w całości .
(11) 23289 2022 01 02 Prawo wygasło w całości .
(11) 23320 2022 01 08 Prawo wygasło w całości .

reJestracJa MiĘDZYnaroDoWa  
UZnana na terYtoriUM rZecZYpospoliteJ polsKieJ

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: symbol klasy wzoru przemy-
słowego, numer prawa z rejestracji międzynarodowej, datę rejestracji 
międzynarodowej, datę publikacji rejestracji międzynarodowej, na-
zwisko i imię lub nazwę uprawnionego, określenie przedmiotu wzoru, 
rysunek wzoru lub fotografię wzoru.

(51) 24-04 (11) DM/223 639 (15) 18 .02 .2022 (45) 24 .02 .2023
(73) David Sternlight, 5236 Elvira Rd ., 91364 Woodland Hills, CA (US)
(54) Podkładka rozgrzewająca do celów medycznych
(55) 

(11) 23321 2022 01 20 Prawo wygasło w całości .
(11) 23353 2022 01 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 23354 2022 01 17 Prawo wygasło w całości .
(11) 23357 2022 01 10 Prawo wygasło w całości .
(11) 23361 2022 01 12 Prawo wygasło w całości .
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D. ZnaKi toWaroWe

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

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

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

praWa ocHronne  
na ZnaKi toWaroWe

UDZielone praWa 
(od nr 359 401 do nr 359 544)

(111) 359401 (220) 2021 06 09 (210) 530092
(151) 2022 12 15 (441) 2021 09 13
(732) POLSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSPORT
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 18 .01 .01, 18 .01 .05, 26 .11 .01, 26 .11 .09
(510), (511) 9 Akumulatory elektryczne do  pojazdów, Dzwonki 
alarmowe elektryczne, Gwizdki alarmowe, Gwizdki sygnalizacyj-
ne, Gwizdki sportowe, Alarmy, Alarmy dźwiękowe, Baterie, Baterie 
anodowe, Baterie do latarek kieszonkowych, Baterie do oświetlania, 
Ogniwa i  baterie elektryczne, Światła błyskowe [sygnały świetlne], 
Sygnalizatory automatyczne spadku ciśnienia w oponach pojazdów, 
Mierniki ciśnienia, Wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], Wskaź-

niki ciśnienia w zaworach, Mierniki ciśnienia, Czujniki ciśnienia, Ze-
gary kontrolne [czasomierze rejestrujące], Częstotliwościomierze, 
Urządzenia wysokiej częstotliwości, Czytniki kodów kreskowych, 
Optyczne czytniki znaków, Dalmierze [odległościomierze], Osłony 
oczu, Przyciski do  dzwonków, Dzwonki [urządzenia ostrzegające], 
Dzwonki sygnalizacyjne, Etui na okulary, Światła błyskowe [sygnały 
świetlne], Błyskowe światła bezpieczeństwa, Nakolanniki dla robot-
ników, Przyrządy do  pomiaru odległości, Tablice ogłoszeń elektro-
niczne, Łańcuszki do  okularów i  do  okularów przeciwsłonecznych, 
Oprawki do okularów, Soczewki [szkła optyczne], Szkła kontaktowe, 
Sznureczki do okularów, Okulary, Okulary ochronne do uprawiania 
sportu, Okulary przeciwsłoneczne, Kaski ochronne dla rowerzystów, 
Kaski ochronne dla kierowców, Kaski ochronne do uprawiania spor-
tu, Automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojaz-
dów, Lampy optyczne, Latarnie sygnalizacyjne, Soczewki optyczne, 
Szkło optyczne, Artykuły optyczne, Urządzenia i przyrządy optycz-
ne, Osłony przeciwodblaskowe, Baterie do  oświetlania, Liczniki, 
Liczniki obrotów, Prędkościomierze do pojazdów, Przyrządy do reje-
strowania odległości, Przyrządy pomiarowe, Urządzenia pomiarowe 
elektryczne, Mierniki, Pomiarowe naczynia szklane, Okulary przeci-
woślepieniowe, Rejestratory przebytej drogi [w  milach lub kilome-
trach] dla pojazdów, Przyrządy i instrumenty do rejestrowania czasu, 
Przyrządy do rejestrowania odległości, Przyrządy do pomiaru odle-
głości, Rękawice do ochrony przed wypadkami, Słuchawki, Sygnali-
zacja świetlna lub mechaniczna, Latarnie sygnalizacyjne, Elektrycz-
ne urządzenia sygnalizacyjne, Syreny, Syreny elektryczne [brzęczki], 
Wskaźniki prędkości, Urządzenia do ochrony osobistej przed wypad-
kami, Tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania 
wypadkom drogowym, Ubrania odblaskowe do  zapobiegania wy-
padkom, Notesy elektroniczne, Przyrządy do  wyznaczania azymu-
tu, Urządzenia ostrzegawcze do celów bezpieczeństwa, Urządzenia 
do  kontroli bezpieczeństwa, Osłony na  twarz, inne niż do  celów 
medycznych, 11 Reflektory do lamp, Lampy bezpieczeństwa, lampy 
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oświetleniowe, Latarki, Latarki kieszonkowe, Urządzenia do oczysz-
czania oleju, Instalacje do oczyszczania oleju, Urządzenia do oświe-
tlenia pojazdów, Reflektory do pojazdów, Reflektory do lamp, Świa-
tła do  rowerów, Światła do  pojazdów, Żarówki i  akcesoria do  nich, 
Żarówki oświetleniowe, Obudowy do  lamp, Osłony do  lamp, Lam-
py luminescencyjne oświetleniowe, Oświetlenie bezpieczeństwa, 
Zawieszenia do  lamp, 12 Bagażniki do  rowerów, Błotniki, Fartuchy 
błotników, Łatki samoprzylepne kauczukowe do  reperacji dętek, 
Zestawy narzędzi do  naprawy dętek, Dętki do  opon pneumatycz-
nych, Wózki dziecięce spacerowe, Wózki dziecięce, Wózki, Dzwonki 
do  rowerów, Hamulce do  rowerów, Kierownice do  rowerów, Kolce 
do opon, Napinacze do szprych do kół, Koła do rowerów i trójkołow-
ców, Piasty do rowerów, Szprychy do kół pojazdów, Szprychy do ro-
werów i trójkołowców, Kółka samonastawne do wózków, Łańcuchy 
rowerowe, Obręcze do  piast kół, Obręcze kół do  rowerów i  trójko-
łowców, Opony rowerowe, Opony bezdętkowe do  rowerów i  trój-
kołowców, Osłony do rowerów, Pedały do rowerów, Pokrywy osłon 
piasty, Pompki do  rowerów i  trójkołowców, Pontony, Przekładnie 
zębate do  rowerów, Ramy do  rowerów, Błotniki do  rowerów, Dętki 
do rowerów, Kierunkowskazy do rowerów, Klaksony rowerowe, Siatki 
bagażowe do rowerów, Silniki do rowerów i trójkołowców, Podpórki 
do rowerów, Nóżki do rowerów, Podpórki do pojazdów jednoślado-
wych, Rowery, Foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do rowerów, Kosze 
przystosowane do pojazdów jednośladowych do rowerów i trójko-
łowców, Pokrowce na rowery [ukształtowane], Pokrycia siodełek ro-
werów lub motocykli, Siodełka rowerowe lub motocyklowe, Zderza-
ki do pojazdów, Przerzutki do rowerów, Zaczepy i haki do przyczep 
do  pojazdów, Przyczepy rowerowe, 35 Agencje importowe i  eks-
portowe, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Organizacja 
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi handlu 
hurtowego lub sprzedaży detalicznej lub sprzedaży detalicznej onli-
ne lub wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: rowery, części i akcesoria do rowerów i pojazdów, lam-
py, urządzenia pomiarowe i  sygnalizacyjne urządzenia elektryczne 
i elektroniczne, okulary, towary dla rowerzystów  .

(111) 359402 (220) 2021 03 31 (210) 526927
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) ZWIĄZEK UCZELNI W GDAŃSKU IM . DANIELA FAHRENHEITA, 
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Związek Uczelni Fahrenheita
(540) 

(591) czerwony, fioletowy, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .11 .02, 26 .11 .08, 24 .13 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, audiowizualne urządzenia 
dydaktyczne, aparatura i  przyrządy pomiarowe, urządzenia nauko-
we i  laboratoryjne, aparatura, programy i  akcesoria komputerowe, 
Peryferyjny sprzęt komputerowy przystosowany do  prac naukowo
-badawczych i dydaktyczno-demonstracyjnych, przyrządy i akcesoria 
do  celów naukowych oraz dydaktycznych, 16 Czasopisma, czasopi-
sma branżowe, Czasopisma fachowe, Książki naukowe, książki upo-
minkowe, publikacje naukowe, plakaty, papier listowy, druki, gazety, 
notesy, materiały do nauczania, artykuły biurowe, 35 Publikacja treści 
reklamowych w  zakresie osiągnięć naukowo-technicznych i  twór-
czości artystycznej, Rozpowszechnianie broszur reklamowych w za-
kresie osiągnięć naukowo-technicznych i  twórczości artystycznej, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w  zakresie osiągnięć 
naukowo-technicznych i twórczości artystycznej, Rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych w zakresie osiągnięć naukowo-technicznych 
i  twórczości artystycznej, 41 Nauczanie, Szkolenia, Edukacja, Usługi 
w zakresie oświaty, Badania edukacyjne, Organizowanie i prowadze-
nie targów edukacyjnych, Organizowanie i przeprowadzanie targów 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadze-
nie targów do  celów akademickich, Organizowanie wystaw eduka-

cyjnych, Organizacja wystaw w  celach szkoleniowych, Prowadzenie 
wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja seminariów, warsztatów, 
konferencji, 42 Analiza naukowa, Badania naukowe .

(111) 359403 (220) 2021 03 19 (210) 526399
(151) 2022 12 15 (441) 2021 04 26
(732) NEXERA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) nexera
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Czasopisma, Gazety, Publikacje 
drukowane, Książki, Druki, Materiały szkoleniowe, Materiały instrukta-
żowe, 35 Usługi wsparcia administracyjnego i  przetwarzania danych, 
Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Prace biurowe, 
Doradztwo i  konsultacje w  zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
analizy i informacji biznesowej, Badania rynkowe, Analizy gospodarcze, 
Administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja działal-
ności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Usługi reklamowe, 
Promocja towarów i usług, Usługi public relations, Przetwarzanie danych, 
Komputerowe przetwarzanie danych, Elektroniczne przetwarzanie da-
nych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradztwo związane z prze-
twarzaniem danych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, 
Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie infor-
macji handlowych, Wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych 
dla osób trzecich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji han-
dlowych, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące sprzętu telekomuni-
kacyjnego i  akcesoriów, Usługi sprzedaży hurtowej dotyczące sprzętu 
telekomunikacyjnego i  akcesoriów, Usługi sprzedaży detalicznej doty-
czące sprzętu komputerowego i akcesoriów, Usługi sprzedaży hurtowej 
dotyczące sprzętu komputerowego i akcesoriów, Usługi sprzedaży deta-
licznej dotyczące sprzętu elektronicznego i akcesoriów, usługi sprzedaży 
hurtowej dotyczące sprzętu elektronicznego i akcesoriów, Usługi sprze-
daży detalicznej treści cyfrowych, Informacja o  powyższych usługach, 
38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi 
telekomunikacyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprzewo-
dowe, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej, 
Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi ko-
munikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi łączności 
poprzez terminale komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodowego, 
Usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomu-
nikacyjnych z globalną siecią komputerową, Transfer strumieniowy da-
nych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów radiowych, 
Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja 
wideo na  żądanie, Zapewnianie dostępu do  globalnych sieci kompu-
terowych, Usługi transmisyjne, łączność poprzez sieci komputerowe, 
Usługi dostępu do Internetu, Usługi w zakresie emisji radiowej i telewi-
zyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, Nadawa-
nie programów telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo i multimedialne 
za pośrednictwem Internetu i  innych sieci łącznościowych, Nadawanie 
bezprzewodowe, Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nada-
wanie i  transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informacji 
za  pośrednictwem telewizji, Nadawanie informacji za  pośrednictwem 
radia, Nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie mu-
zyki, Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie programów te-
lewizji kablowej, Nadawanie programów za  pośrednictwem Internetu, 
Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami elek-
tronicznymi], Przekaz satelitarny, Usługi zapewniania dostępu do treści, 
stron internetowych i  portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyj-
nego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych udostępnia-
nych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu 
telekomunikacyjnego do programów radiowych, Agencje informacyjne, 
Przekazywanie i  rozpowszechnianie informacji i  danych za  pośrednic-
twem sieci komputerowych oraz Internetu, Usługi poczty elektronicznej, 
Zapewnianie dostępu do  forów dyskusyjnych w  Internecie, Informacja 
o powyższych usługach, 41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Edukacja 
w  dziedzinie telekomunikacji, komunikacji elektronicznej, informatyki, 
Usługi szkoleniowe dotyczące telekomunikacji, komunikacji elektronicz-
nej, informatyki, Usługi szkoleniowe dotyczące stosowania technologii 
informatycznej, Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wydawnicze, 
Usługi wydawnicze w  zakresie tekstów elektronicznych, Publikowanie, 
Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publiko-
wanie materiałów drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wyda-
wanie książek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wyda-
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wanie czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja filmów, Produkcja 
nagrań wideo, Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja progra-
mów radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań 
muzycznych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi post-
produkcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, 
Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań wideo, 
Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Dystrybucja filmów, Dystrybucja 
nagrań wideo, Dystrybucja programów telewizyjnych, Dystrybucja pro-
gramów radiowych, Gry oferowane on-line, Informacja o  powyższych 
usługach, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projekto-
wanie, analiza przemysłowa, Badania przemysłowe i  usługi w  zakresie 
projektowania przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, 
Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie 
i  wdrażanie oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usłu-
gi [SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania kompute-
rowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywanie 
oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania kompu-
terowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja 
oprogramowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania kom-
puterowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożycza-
nie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogramowania 
komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnictwo informatyczne, 
Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, Projektowa-
nie systemów informatycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, 
Usługi doradcze w  zakresie sieci informatycznych, Usługi w  zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i  odzyskiwania systemów informatycznych, 
Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania urządze-
niami informatycznymi, Usługi doradcze w  zakresie technologii infor-
matycznych i komputerowych, Usługi zarządzania projektami w zakresie 
technologii informatycznych i  komputerowych, Inżynieria komputero-
wa, Hosting, Hosting serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting 
stron internetowych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści cyfro-
wych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting infrastruktury sie-
ciowej online na rzecz osób trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania 
komputerowego, Utrzymywanie portali internetowych dla osób trze-
cich, Utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowa-
nie stron internetowych, Informacja o powyższych usługach, Wszystkie 
powyższe usługi wyłącznie w związku z usługami telekomunikacyjnymi .

(111) 359404 (220) 2021 09 16 (210) 534053
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) KRAWCZYKOWSKI TOMASZ, Wrocław (PL);
KAZUBOWSKI ROBERT, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) USPRAWNIAJ MAGAZYN-PRODUKCJĘ-FIRMĘ
(540) 

(591) niebieski, seledynowy, ciemnoniebieski, czarny
(531) 26 .03 .23, 26 .05 .01, 26 .05 .10, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 
27 .05 .10, 27 .05 .15, 27 .05 .17, 29 .01 .14
(510), (511) 9 Naklejki podłogowe, znaki podłogowe (niemetalowe), 
taśmy podłogowe do oznakowania, etykiety podłogowe, 16 Zadru-
kowane etykiety, Etykiety samoprzylepne, Koszulki foliowe i plastiko-
we do użytku biurowego, Papier, folia i kalki do drukowania etykiet .  
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 359405 (220) 2021 09 16 (210) 534061
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) KAZUBOWSKI ROBERT, Wrocław (PL);
KRAWCZYKOWSKI TOMASZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SATEC IMPROVING YOUR COMPANY

(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 6 Metalowe: blokady i  słupki parkingowe uchylne i  stałe, 
stylizowane, słupki chodnikowe, słupki do znaków, znaki drogowe nie-
świecące i  niemechaniczne, tablice sygnalizacyjne nieświecące i  nie-
mechaniczne, sygnalizacja nieświetlna i  niemechaniczna, konstrukcje 
metalowe, konstrukcje przenośne, osłony słupów, osłony na  regały, 7 
Osłony maszyn, 9 Naklejki podłogowe, znaki podłogowe (niemetalowe), 
taśmy podłogowe do oznakowania, etykiety podłogowe, znaki fotolu-
minescencyjne, znaczniki podłogowe 5S, znaki świetlne, znaki cyfrowe, 
znaki elektryczne świecące, niemetalowe znaki drogowe, Elektroniczne 
tablice wyświetlające, Interaktywne tablice elektroniczne, Tablice sy-
gnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, Osłony ochronne na twarz dla 
robotników, Osłony głowy, 19 Tablice sygnalizacyjne nieświecące, nie-
mechaniczne, niemetalowe, 27 Maty, Maty antypoślizgowe, 35 Pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi .  
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 359406 (220) 2021 08 23 (210) 533083
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) DOMAŃSKI ROBERT ROMEK MECHATRONIKA, Łuków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 14 .07 .09, 18 .01 .09, 18 .01 .23
(510), (511) 12 pojazdy mechaniczne, pojazdy jednośladowe, skutery, 
motorowery, motocykle, quady, samochody, 37 usługi w zakresie ob-
sługi, konserwacji i napraw pojazdów mechanicznych, przyczep, na-
czep, statków, platform, konstrukcji pływających, usługi warsztatów 
naprawy pojazdów, usługi tuningu pojazdów, regeneracja części za-
miennych do pojazdów mechanicznych, silników pojazdów, regulacja 
pojazdów, naprawa i konserwacja pojazdów, stacje obsługi pojazdów .

(111) 359407 (220) 2021 08 26 (210) 533209
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) KALATA ADAM, Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) digi pres
(540) 

(591) ciemnoszary, biały, niebieski
(531) 26 .04 .06, 26 .04 .12, 26 .01 .04, 26 .02 .07, 27 .05 .05, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Płyty kompaktowe CD, DVD i BlueRay, Cyfrowe nośniki 
danych, Dyski magnetyczne, Dyski optyczne, Kasety magnetofono-
we i wideo, Magnetyczne nośniki danych, Nośniki do rejestracji i od-
twarzania dźwięku lub obrazu, Odtwarzacze płyt kompaktowych, 
winylowych, kaset wideo i  audio, Optyczne nośniki danych, Płyty 
gramofonowe, Urządzenia do rejestrowania i odtwarzania dźwięku 
lub obrazu, 16 Afisze, plakaty, artykuły biurowe, opakowania z papie-
ru lub kartonu, wizytówki, ulotki, katalogi, notesy, banery, arkusze 
z  papieru lub kartonu, kalendarze, materiały drukowane, matryce 
do druku ręcznego, materiały szkoleniowe i instruktażowe (za wyjąt-
kiem aparatów), reprodukcje malarskie i graficzne, produkty druko-
wane kolekcjonerskie z papieru lub kartonu, bilety, broszury, etykiety 
z papieru lub kartonu, drukowane fotografie, gazety, kartki poczto-
we i z życzeniami, komiksy, książki, koperty, mapy, materiały piśmien-
ne, nalepki, naklejki, obrazy i  zdjęcia, okładki, obwoluty, oleodruki, 
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papier do drukowania, malarstwa, pisania, papierowe nakrycia i pod-
kładki, plany, plansze z  papieru lub kartonu, podkładki do  pisania 
i na biurko, prospekty, publikacje drukowane, ryciny, rysunki, teczki 
notatnikowe, zeszyty, 39 konfekcjonowanie materiałów drukarskich, 
reklamowych, piśmiennych oraz optycznych i  analogowych nośni-
ków danych-płyt CD, DVD, Blu-Ray, kaset audio-wideo oraz płyt wi-
nylowych i gramofonowych, 40 Apreturowanie papieru, druk sitowy, 
drukowanie, drukowanie 3D, drukowanie litograficzne, drukowanie 
offsetowe, drukowanie szablonów, drukowanie zdjęć, drukowanie 
materiałów reklamowych, grawerowanie, introligatorstwo, lamino-
wanie, obróbka odpadów drukarskich i papierniczych, obróbka taśm 
filmowych, usługi fotokompozycji, tłoczenie optycznych nośników 
informacji, płyt gramofonowych i winylowych.

(111) 359408 (220) 2021 11 10 (210) 536361
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOND HAVANA
(540) 

(591) czarny, złoty, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 3 Szampony, Wody toaletowe, Wody po  goleniu, Wody 
kolońskie, Perfumy, Wyroby kosmetyczne dla mężczyzn, Kremy kosme-
tyczne, Mydła i żele do golenia, Mydła i żele do mycia ciała, Woski do usu-
wania owłosienia z twarzy, Olejki zapachowe, Żele do włosów, Pomady 
do pielęgnacji i modelowania wąsów oraz brody, Odświeżacze odde-
chu, Toniki do użytku kosmetycznego, Odżywki do włosów, Preparaty 
kosmetyczne do kąpieli, Preparaty do pielęgnacji skóry, do pielęgnacji 
twarzy, do  pielęgnacji włosów, Dezodoranty osobiste, Antyperspiran-
ty, Dezodoranty perfumowane, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
stóp, w tym chroniące przed nadmiernym poceniem się stóp, Talk ko-
smetyczny do ciała, Preparaty kosmetyczne do higieny intymnej.

(111) 359409 (220) 2021 04 24 (210) 528007
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) SERVICE OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MG Giu M
(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 01.01.01, 01.01.02, 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Dezodoranty, Środki perfumeryjne i za-
pachowe, Perfumy, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Olejki 
zapachowe, 14 Wyroby jubilerskie, Biżuteria, Zegarki, 16 Papier, Afisze, 
plakaty, Albumy fotograficzne i  kolekcjonerskie, Almanachy [roczniki], 
Atlasy, Plany, Mapy, Broszury, Druki, Emblematy papierowe, Fotografie, 
Kalendarze, Karty pocztowe, Karty okolicznościowe, Katalogi, Książki, 
Materiały piśmienne, Notatniki, Notesy, Obrazy, Chorągiewki papiero-

we, 18 Aktówki, Etui na karty [portfele], Etui na karty kredytowe (portfe-
le), Etui na klucze, Kosmetyczki, Kufry bagażowe, Organizery podróżne 
przystosowane do  bagażu, Parasole, Paski skórzane [inne niż odzież], 
Plecaki, Podróżne torby na ubranie, Pojemniki na wizytówki, Pokrowce 
na parasole, Pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, Pudła skórzane na ka-
pelusze, Sakwy, Teczki konferencyjne, Torby, Torebki, Zestawy podróżne 
[wyroby skórzane], Walizki, 20 Dekoracje wiszące [ozdoby], Dzieła sztuki 
z  drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Kosze niemetalowe, 
Materace, Oprawy do szczotek, Osprzęt niemetalowy do drzwi, Osprzęt 
niemetalowy do łóżek, Osprzęt niemetalowy do mebli, Osprzęt nieme-
talowy do okien, Poduszki, Pojemniki do pakowania z tworzyw sztucz-
nych, Poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, Pudełka drewniane lub 
z tworzyw sztucznych, Rolety wewnętrzne okienne, Stoiska wystawo-
we, Stojaki do wieszania ubrań, Stojaki na czasopisma, Tablice do zawie-
szania kluczy, Tace niemetalowe, Wieszaki i haczyki na ubrania, Wieszaki 
na torby, niemetalowe, Wyroby wikliniarskie, Meble, Lustra, Lustra [me-
ble], Ramki do obrazków i zdjęć, 21 Przybory toaletowe, Wyroby szklane, 
Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Przybory do czysz-
czenia toalety i  łazienki, Przybory do użytku domowego do czyszcze-
nia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, Wyroby porcelano-
we, Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, 24 Tekstylia, 
Narzuty na łóżka, Obrusy, Bielizna pościelowa i koce, Bielizna stołowa, 
Dzianina, Tkaniny, Chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw 
sztucznych, Flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, Po-
krowce i narzuty na meble, Zasłony, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia gło-
wy, 27 Dywany, chodniki i maty, Kilimy dekoracyjne, nie z materiałów 
włókienniczych, Tapeta, 28 Artykuły gimnastyczne, Ozdoby choinkowe, 
Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Artykuły i sprzęt sportowy.

(111) 359410 (220) 2021 12 22 (210) 538034
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) AZT ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AZT Architekci
(510), (511) 37 Wykonawstwo robót budowlanych, remontowo-bu-
dowlanych w  budynkach, 42 Projektowanie architektoniczne, pro-
jektowanie wnętrz, wzornictwo przemysłowe.

(111) 359411 (220) 2021 10 25 (210) 535656
(151) 2022 12 22 (441) 2022 09 05
(732) NIVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) DELIKATNOŚĆ OD POKOLEŃ bambino żel do  mycia ciała 
i włosów 2 w 1 od pierwszego dnia życia łagodnie pielęgnuje skórę 
i włosy nie powoduje łzawienia Mam zaufanie Mam!
(540) 

(591) jasnoróżowy, ciemnoróżowy, niebieski, biały, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 03.01.14, 03.01.24, 03.01.25, 03.01.26, 
01.15.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 27.07.01
(510), (511) 3 preparaty do  włosów dla dzieci i  niemowląt, Mydła 
i żele, Żele do ciała, Kosmetyki w formie żeli, Żele do kąpieli nie do ce-
lów medycznych.
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(111) 359412 (220) 2021 10 25 (210) 535655
(151) 2022 12 22 (441) 2022 09 05
(732) NIVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) DELIKATNOŚĆ OD POKOLEŃ bambino RODZINA odświeżający żel 
do higieny intymnej wspiera mikrobiom okolic intymnych ZAWIERA 
KWAS MLEKOWY + ALANTOINA PRZEBADANY GINEKOLOGICZNIE 
zapewnia odświeżenie i  subtelny zapach pH neutralne dla miejsc 
intymnych łagodność potwierdzona dermatologicznie
(540) 

(591) biały, niebieski, ciemnoróżowy, granatowy
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .22, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 29 .01 .14, 
24 .01 .03, 01 .15 .15, 19 .07 .02, 19 .07 .12, 19 .07 .25
(510), (511) 3 Mydła i żele do higieny intymnej .

(111) 359413 (220) 2021 10 25 (210) 535646
(151) 2022 12 22 (441) 2022 09 05
(732) NIVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) DELIKATNOŚĆ OD POKOLEŃ bambino RODZINA szampon 
odświeżający do  włosów normalnych i  przetłuszczających się 
hiperdelikatny normalizuje wytwarzanie sebum BEZ SILIKONÓW 
OCHRONA I PIELĘGNACJA DELIKATNEJ SKÓRY GŁOWY
(540) 

(591) biały, niebieski, ciemnoróżowy, granatowy, zielony, 
jasnozielony, ciemnozielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 05 .09 .15, 05 .09 .22, 05 .03 .13, 26 .04 .04, 
26 .04 .18, 02 .09 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .14, 25 .01 .15, 19 .07 .02, 19 .07 .12, 
19 .07 .25, 02 .07 .12
(510), (511) 3 Mydła i żele, Szampony, Preparaty do włosów .

(111) 359414 (220) 2021 09 30 (210) 532900
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORUM DLA WSI forumdlawsi .pl
(540) 

(591) zielony, biały, granatowy, jasnoszary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 01 .17 .11, 02 .01 .23, 02 .01 .30
(510), (511) 36 Analizy finansowe dotyczące gospodarki rolnej, 38 
Transmisja podkastów, programów telewizyjnych dotyczących go-
spodarki rolnej, 41 Konferencje, kongresy, seminaria, sympozja, 
warsztaty [szkolenia], konkursy [edukacja] dotyczące gospodarki 
rolnej, produkcja filmów wideo, szkolenia know-how, publikowanie 
materiałów drukowanych dotyczących gospodarki rolnej .

(111) 359415 (220) 2021 09 13 (210) 533878
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) KROMOŁOWSKI PAWEŁ, Kamyk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AKU-PR
(510), (511) 6 Konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe jako 
szkielety ramowe dla budownictwa, konstrukcje przenośne me-
talowe, kratownice metalowe, liny metalowe, łańcuchy metalowe, 
łańcuchy zabezpieczające metalowe, maszty jako słupy metalowe, 
materiały konstrukcyjne metalowe, materiały zbrojeniowe dla bu-
downictwa metalowe, osprzęt do  mebli metalowy, ogniotrwałe 
okładziny metalowe budowlane, ościeżnice metalowe, panele kon-
strukcyjne metalowe, płytki metalowe dla budownictwa, płytki pod-
łogowe metalowe, płyty konstrukcyjne metalowe, podłogi metalo-
we, progi metalowe, prowadnice do  drzwi przesuwnych z  metalu, 
przegrody metalowe, słupy metalowe jako elementy konstrukcyjne, 
słupy jako podpory metalowe, stropy metalowe jako sufity, pokry-
cia metalowe ścian dla budownictwa, obudowy tubingów metalo-
we, zasłony metalowe, żaluzje metalowe, 9 Przewody akustyczne, 
sprzęgacze akustyczne, membrany jako akustyka, sygnalizatory 
akustyczne, 12 Tapicerka do pojazdów zawierająca elementy dźwię-
kochłonne, 17 Dźwiękoszczelne materiały, materiały ciepłochronne, 
materiały izolacyjne, izolacyjne materiały ognioodporne, pokrycia 
z kory jako izolacja akustyczna, materiały filtracyjne jako półproduk-
ty w postaci pianki lub folii z tworzyw sztucznych, piankowe podpór-
ki i osłonki do nasadzeń kwiatów jako półfabrykaty, lakier izolacyjny, 
materiały do wypychania z gumy lub z tworzyw sztucznych, mate-
riały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, przyciemniające 
folie do okien, taśmy przylepne nie do użytku biurowego medycz-
nego czy domowego, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, tkaniny 
izolacyjne, folie z tworzywa sztucznego nie do pakowania, tworzy-
wa sztuczne półprzetworzone, materiały uszczelniające, substancje 
uszczelniające do  połączeń, żywice syntetyczne jako półprodukty, 
żywice sztuczne, 19 Boazeria niemetalowa, płyty budowlane nieme-
talowe, budowlane materiały niemetalowe, płyty drzwiowe nieme-
talowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, profile 
niemetalowe dla budownictwa, kształtowniki niemetalowe, listwy 
niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, ogniotrwałe materiały bu-
dowlane, niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, 
okładziny niemetalowe dla budownictwa dźwiękochłonne, pokry-
cia niemetalowe dla budownictwa, sufity niemetalowe, pokrycia 
niemetalowe ścian, ścienne okładziny niemetalowe dla budownic-
twa, płytki ścienne i sufitowe niemetalowe dla budownictwa, kost-
ka brukowa drewniana okładziny drewniane, drewniane forniry, 35 
Oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, Zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabyw-
cy wygodnie oglądać i  kupować te towary na  stronie internetowej 
dotyczącej sprzedaży towarów izolacyjnych, dźwiękochłonnych, 
ogniotrwałych, uszczelniających, budowlanych, metalowych, drew-
nianych, z tworzyw sztucznych, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich 
różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupo-
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wać w hurtowni lub sklepie z towarami izolacyjnymi, dźwiękochłon-
nymi, ogniotrwałymi, uszczelniającymi, budowlanymi, metalowymi, 
drewnianymi, z tworzyw sztucznych, 37 Montaż i naprawa instalacji 
elektrycznych, usługi budowlane i  wykończeniowe pomieszczeń, 
montaż i konserwacja elementów dźwiękochłonnych w pomieszcze-
niach i pojazdach, montaż i naprawa izolacji, 42 Badania techniczne, 
projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz, projek-
towanie pomieszczeń dźwiękochłonnych, doradztwo budowlane, 
testowanie materiałów, opracowywanie projektów technicznych, 
wzornictwo przemysłowe, testowanie pojazdów .

(111) 359416 (220) 2021 05 31 (210) 529743
(151) 2022 11 21 (441) 2022 08 01
(732) POZNAŃSKI GRZEGORZ MR HOME, Skokówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M planeta
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 35 sprzedaż w  tym internetowa: mebli, w  tym metalo-
wych, biurowych, ogrodowych, szkolnych, stołów w  tym metalo-
wych, łóżek, materacy, stelaży, artykułów i akcesoriów wyposażenia 
wnętrz mieszkalnych i biurowych, artykułów biurowych, półek, stoja-
ków, luster, ram do obrazów, palet transportowych, rolet okiennych, 
tablic ogłoszeniowych, wyrobów stolarskich, chodzików dla dzieci, 
wykończeniowych elementów z tworzyw sztucznych do mebli, ele-
mentów służących do  dekoracji wnętrz, kadzi drewnianych do  zle-
wania wina, urn, pościeli, pojazdów dla dzieci, artykułów do  kon-
serwacji mebli, dywanów, pokryć podłogowych, parkietów, paneli, 
desek, wykładzin, pokryć ściennych w tym tapet i oklein ściennych, 
farb, żaluzji, artykułów tekstylnych, sprzętu oświetleniowego w tym 
lamp, żyrandoli, abażurów, artykułów wyposażenia wnętrz, sprzętu 
AGD, RTV, komputerowego, materiałów budowlanych, artykułów 
instalacyjnych, sprzętu budowlanego, rusztowań, pojazdów, usługi 
prowadzenia przedstawicielstwa handlowego podmiotów zagra-
nicznych, usługi agencji importowo-eksportowej, usługi marketin-
gowe i  promocyjne, organizowanie wystaw w  celach handlowych 
i promocyjnych, wydawanie i  rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych i promocyjnych, wypożyczanie stoisk wystawowych, usłu-
gi zarządzania przedsiębiorstwem, administrowanie działalnością 
handlową i gospodarczą, prace biurowe, usługi reklamowe na rzecz 
promocji e-handlu (e-commerce), reklama internetowa, reklama 
online za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej i komputerowej, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców 
towarów i usług, doradztwo i pośrednictwo w sprawach personelu, 
wycena mebli, wycena sprzętu biurowego .

(111) 359417 (220) 2021 10 27 (210) 535782
(151) 2022 12 14 (441) 2022 08 29
(732) EMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Rusinowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) emix
(540) 

(531) 27 .05 .01

(510), (511) 29 Galaretki w  proszku, Galaretki owocowe w  proszku, 
Galaretki wegetariańskie w proszku, Koncentraty na bazie owoców 
przeznaczone do  gotowania, 30 Budyń w  proszku, Lody w  prosz-
ku, sorbety w  proszku, Kisiel w  proszku, Ciasta w  proszku, Ciastka 
w proszku, Polewy cukiernicze w proszku, Wyroby ze skrobi, Droż-
dże instant, Zboża, Artykuły spożywcze ze zbóż, Produkty żywno-
ściowe na  bazie zbóż przeznaczone do  spożycia przez ludzi, Pie-
czywo w proszku, Chleb w proszku, Przekąski na bazie zbóż, Kasze 
spożywcze, Ryż .

(111) 359418 (220) 2021 12 08 (210) 537464
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) PACYNA DAWID CONSULTING SERVICES, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARK HOTEL RZESZÓW
(540) 

(591) ciemnozielony
(531) 29 .01 .03, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 05 .01 .03, 
05 .01 .05, 05 .01 .16, 26 .11 .02, 26 .11 .05, 26 .11 .08, 26 .11 .10
(510), (511) 41 Usługi związane z obsługą gier, Usługi salonów gier, 
Imprezy taneczne, Imprezy kulturalne, Usługi w zakresie firmowych 
imprez dla klientów lub pracowników (rozrywka), Organizacja przy-
jęć, Organizacja konferencji, seminariów, sympozjów, Kursy instruk-
tażowe w  zakresie odchudzania, Kursy samoświadomości, Kursy 
szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, Kursy szkoleniowe 
w zakresie rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, 
Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Organizacja i prowadzenie ba-
lów, Organizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w za-
kresie samoświadomości, Organizacja i przeprowadzanie koncertów 
muzycznych, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, 
Organizacja i  przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja 
i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i przepro-
wadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i  przeprowadzanie 
zawodów sportowych, Organizacja i  przeprowadzanie wydarzeń 
sportowych, Organizacja imprez i  konkursów sportowych, Organi-
zacja imprez kulturalnych i  artystycznych, Organizacja przyjęć, Or-
ganizowanie i  zarządzanie imprezami sportowymi, Organizowanie 
imprez rozrywkowych, Organizowanie imprez tanecznych, Prowa-
dzenie zajęć fitness, Prowadzenie zajęć poprawiających kondycję 
fizyczną, Prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, Prowa-
dzenie kursów i szkoleń w zakresie odżywiania, Organizacja imprez 
rozrywkowych na żywo, Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie 
zdrowia, Świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawno-
ścią fizyczną, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], 
Usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], 
Usługi klubowe [rozrywka], Usługi planowania przyjęć, Usługi rekre-
acyjne, 43 Usługi hotelowe, Hotelowe usługi kateringowe, Hostele 
i  pensjonaty, Usługi noclegowe, Imprezy firmowe [zapewnianie je-
dzenia i napojów], Usługi kateringowe, Usługi kateringowe dla insty-
tucji, Obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach, ba-
rach, kawiarniach, Organizacja przyjęć [zapewnianie jedzenia i napo-
jów], Organizacja przyjęć weselnych, Organizacja przyjęć weselnych 
z zakwaterowaniem, Organizowanie i usługi w zakresie bankietów, 
Tymczasowy wynajem pokoi, Zakwaterowanie wakacyjne i  tury-
styczne, Usługi kawiarni, Usługi koktajlbarów, Usługi barów, Usługi 
restauracji hotelowych, 44 Akupunktura, Aromaterapia, Fizjoterapia, 
Fryzjerstwo, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi gabinetów pielę-
gnacji skóry, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody dla ludzi, 
Usługi manicure, Usługi masażu, Solaria, Salony piękności, Usługi 
kosmetyczne, Usługi łaźni, Usługi salonów piękności, Usługi saun, 
Usługi solariów, Usługi spa .

(111) 359419 (220) 2019 12 05 (210) 507672
(151) 2022 12 15 (441) 2020 01 20
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(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IRON BEAST
(540) 

(591) biały, szary, czerwony, bordowy, ciemnoszary
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje sportowe, napoje 
wzbogacone witaminami, napoje energetyczne, napoje izotoniczne, 
napoje orzeźwiające, napoje z  guaraną, bezalkoholowe napoje ga-
zowane, bezalkoholowe napoje niegazowane, napoje aromatyzowa-
ne, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje wzbogacone 
o  składniki odżywcze, napoje sportowe wzbogacone witaminami, 
napoje dla sportowców zawierające elektrolity, syropy do produkcji 
napojów, esencje do produkcji napojów, gazowana woda mineralna, 
niegazowana woda mineralna, napoje gazowane, napoje węglowo-
danowe, aperitify bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, pastylki 
do  produkcji napojów, puder do  przygotowywania napojów, pro-
dukty w proszku lub pastylkach do produkcji napojów energetycz-
nych, wzmacniających i  wzbogaconych mikroelementami, które 
nie są przeznaczone do celów medycznych, koncentraty do przygo-
towywania napojów bezalkoholowych, orzeźwiające napoje i napoje 
wzbogacone mikroelementami, bezalkoholowe preparaty do  pro-
dukcji napojów, soki, soki warzywne, ekstrakty owocowe, nektary, 
owocowe syropy do produkcji napojów, lemoniada, piwo, woda mi-
neralna [napoje], napoje musujące .

(111) 359420 (220) 2021 03 31 (210) 526925
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) ZWIĄZEK UCZELNI W GDAŃSKU IM . DANIELA FAHRENHEITA, 
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Uniwersytet Fahrenheita
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, audiowizualne urządzenia 
dydaktyczne, aparatura i  przyrządy pomiarowe, urządzenia nauko-
we i  laboratoryjne, aparatura, programy i  akcesoria komputerowe, 
Peryferyjny sprzęt komputerowy przystosowany do  prac naukowo
-badawczych i dydaktyczno-demonstracyjnych, przyrządy i akcesoria 
do  celów naukowych oraz dydaktycznych, 16 Czasopisma, czasopi-
sma branżowe, Czasopisma fachowe, Książki naukowe, książki upo-
minkowe, publikacje naukowe, plakaty, papier listowy, druki, gazety, 
notesy, materiały do nauczania, artykuły biurowe, 35 Publikacja treści 
reklamowych w  zakresie osiągnięć naukowo-technicznych i  twór-
czości artystycznej, Rozpowszechnianie broszur reklamowych w za-
kresie osiągnięć naukowo-technicznych i  twórczości artystycznej, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w  zakresie osiągnięć 
naukowo-technicznych i twórczości artystycznej, Rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych w zakresie osiągnięć naukowo-technicznych 
i  twórczości artystycznej, 41 Nauczanie, Szkolenia, Edukacja, Usługi 
w zakresie oświaty, Badania edukacyjne, Organizowanie i prowadze-
nie targów edukacyjnych, Organizowanie i przeprowadzanie targów 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadze-
nie targów do  celów akademickich, Organizowanie wystaw eduka-
cyjnych, Organizacja wystaw w  celach szkoleniowych, Prowadzenie 
wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja seminariów, warsztatów, 
konferencji, 42 Analiza naukowa, Badania naukowe .

(111) 359421 (220) 2021 03 31 (210) 526928
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) ZWIĄZEK UCZELNI W GDAŃSKU IM . DANIELA FAHRENHEITA, 
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Związek Uczelni Fahrenheita

(540) 

(591) niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .04, 26 .11 .02, 26 .11 .08, 26 .13 .25, 24 .13 .01
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, audiowizualne urządzenia 
dydaktyczne, aparatura i  przyrządy pomiarowe, urządzenia nauko-
we i  laboratoryjne, aparatura, programy i  akcesoria komputerowe, 
Peryferyjny sprzęt komputerowy przystosowany do  prac naukowo
-badawczych i dydaktyczno-demonstracyjnych, przyrządy i akcesoria 
do  celów naukowych oraz dydaktycznych, 16 Czasopisma, czasopi-
sma branżowe, Czasopisma fachowe, Książki naukowe, książki upo-
minkowe, publikacje naukowe, plakaty, papier listowy, druki, gazety, 
notesy, materiały do nauczania, artykuły biurowe, 35 Publikacja treści 
reklamowych w  zakresie osiągnięć naukowo-technicznych i  twór-
czości artystycznej, Rozpowszechnianie broszur reklamowych w za-
kresie osiągnięć naukowo-technicznych i  twórczości artystycznej, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w  zakresie osiągnięć 
naukowo-technicznych i twórczości artystycznej, Rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych w zakresie osiągnięć naukowo-technicznych 
i  twórczości artystycznej, 41 Nauczanie, Szkolenia, Edukacja, Usługi 
w zakresie oświaty, Badania edukacyjne, Organizowanie i prowadze-
nie targów edukacyjnych, Organizowanie i przeprowadzanie targów 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadze-
nie targów do  celów akademickich, Organizowanie wystaw eduka-
cyjnych, Organizacja wystaw w  celach szkoleniowych, Prowadzenie 
wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja seminariów, warsztatów, 
konferencji, 42 Analiza naukowa, Badania naukowe .

(111) 359422 (220) 2021 09 10 (210) 533766
(151) 2022 12 14 (441) 2022 08 29
(732) BONITO .PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlniczka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bonito
(540) 

(591) czerwony
(531) 02 .09 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 9 Utrwalone na  nośnikach informacje i  dane, Muzyka, 
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazo-
wych utrwalone na  nośnikach, Książki elektroniczne, Książki audio, 
Nagrania audio i wideo, Nagrania multimedialne, Elektroniczne bazy 
danych, Nagrane płyty CD ROM, Nagrane płyty CD, Nagrane płyty 
DVD, Publikacje w formie elektronicznej do pobrania, Muzyka do po-
brania, Filmy do pobrania, Gazety elektroniczne do pobrania, Książki 
elektroniczne do pobrania, Oprogramowanie komputerowe, 16 Ma-
teriały drukowane, Publikacje drukowane, Książki, Broszury, Gazety, 
Dzienniki, Czasopisma jako periodyki, Almanachy (roczniki), Komiksy 
jako książki, Krzyżówki, Książeczki do  kolorowania, Afisze, plakaty, 
Agendy, Kalendarze, Organizery osobiste, Terminarze jako mate-
riały drukowane, Wkłady uzupełniające do  kalendarza, Biuletyny 
jako materiały drukowane, Druki handlowe, Formularze (blankiety, 
druki), Emblematy papierowe, Chorągiewki papierowe, Drukowane 
zaproszenia, Etykiety adresowe, Szyldy z papieru lub z kartonu, Kart-
ki do  opakowań na  prezenty, Kartki z  życzeniami, Karty pocztowe, 
Nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, Dzieła sztuki oraz figurki 
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Obrazy, Reprodukcje 
obrazów, Rysunki, Dekoracje na stół z papieru, Papier chłonny, Papier 
higieniczny, Ręczniki papierowe, Serwetki jednorazowe, Kleje do ma-
teriałów papierniczych lub do  użytku domowego, Papier i  karton, 
Drukowane materiały opakowaniowe z papieru, Torebki oraz artyku-
ły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, Dekoracyjny papier do pakowania, Kartonowe pudełka 
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do pakowania, Opakowania książek, Obwoluty książek, Okładki ksią-
żek, Oprawy książek, Zakładki do książek, Podpórki do książek, Papier 
do owijania książek, Folie do okładania książek, Materiały na okładki 
książek, Papier na oprawy książek, Materiały introligatorskie do ksią-
żek i  dokumentów, Materiały i  środki dla artystów i  do  dekoracji, 
Wyposażenie dla artystów, rzemieślników i  modelarzy, 35 Analizy 
i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne 
w  zakresie działalności gospodarczej, Pomoc w  prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, zarządzanie i  administrowanie działalnością 
gospodarczą, Agencje reklamowe, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, Pomoc dotycząca zarządzania przedsiębior-
stwem handlowym w zakresie reklamy, Tworzenie tekstów reklamo-
wych, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Re-
klama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności 
Internetu, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-li-
ne, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, 
Reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowa-
nych i  zamawianych za  pośrednictwem telekomunikacji lub drogą 
elektroniczną, Usługi informacyjne dla konsumentów, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i  promocyjnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej i  hurtowej w  sklepach, przez Internet i  dro-
gą korespondencyjną w  dziedzinie towarów, takich jak utrwalone 
na nośnikach informacje i dane w tym muzyka, filmy i  inne rodzaje 
elektronicznych publikacji tekstowych i  obrazowych, Usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej w sklepach, przez Internet i drogą kore-
spondencyjną w dziedzinie towarów, takich jak materiały drukowane 
w tym książki, broszury, gazety, dzienniki, czasopisma jako periodyki, 
almanachy (roczniki), komiksy jako książki, Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej w sklepach, przez Internet i drogą korespondencyjną 
w dziedzinie towarów, takich jak krzyżówki, książeczki do kolorowa-
nia, afisze, plakaty, agendy, kalendarze, organizery osobiste, termina-
rze jako materiały drukowane, wkłady uzupełniające do kalendarza, 
biuletyny jako materiały drukowane, druki handlowe, formularze 
(blankiety, druki), emblematy papierowe, chorągiewki papierowe, 
drukowane zaproszenia, etykiety adresowe, szyldy z  papieru lub 
z kartonu, kartki do opakowań na prezenty, kartki z życzeniami, karty 
pocztowe, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, dzieła sztuki 
oraz figurki z  papieru i  kartonu, modele architektoniczne, obrazy, 
reprodukcje obrazów, rysunki, materiały biurowe, komputery, sprzęt 
informatyczny i  audiowizualny, sprzęt do  przetwarzania danych, 
oprogramowanie gier, zabawki, gry, materiały edukacyjne dla dzieci, 
Usługi księgarni, jako sprzedaż książek i  innych wydawnictw, Usłu-
gi sklepów detalicznych on-line obejmujące magazyny, książki, ga-
zety do pobrania, Udostępnianie baz danych on-line z możliwością 
przeszukania obejmujących używane książki oferowane na  sprze-
daż i  informacje kontaktowe do  nabywców / sprzedawców, Usługi 
promocyjne, mianowicie prowadzenie imprez wprowadzania pro-
duktu na  rynek, w  celu prezentowania nowych książek, autorów, 
wydawców lub sprzedawców detalicznych, Dostarczanie informacji 
o  produktach za  pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do  ce-
lów reklamowych i sprzedaży, Usługi importowo-eksportowe, Usłu-
gi mediacji i  negocjacji w  zakresie transakcji handlowych, Usługi 
w zakresie porównywania cen, 41 Usługi w zakresie kultury, Usługi 
rozrywkowe, edukacyjne i  instruktażowe, Usługi biblioteczne, Wy-
pożyczanie książek i innych publikacji, Wypożyczanie książek audio, 
Usługi bibliotek elektronicznych, Usługi wideobiblioteki, Publiko-
wanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, Publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie multime-
dialne książek, Usługi wydawnicze w  zakresie książek i  czasopism, 
Dostarczanie informacji dotyczących książek, Udostępnianie on-line 
recenzji książek, Usługi informacyjne dotyczące książek, Wynajem 
czytników książek elektronicznych, Zapewnianie rozrywki on-line, 
Usługi gier on-line, Biura rezerwacji biletów koncertowych, Dystry-
bucja filmów, Fankluby, Imprezy kulturalne, Informacja o  biletach 
na  imprezy rozrywkowe, Organizowanie rozrywki, Organizowanie 
widowisk (impresariat), Rezerwacja miejsc na  imprezy rozrywkowe, 
Usługi rezerwacji biletów na  koncerty i  spektakle, Udzielanie infor-
macji dotyczących rozrywki .

(111) 359423 (220) 2021 09 10 (210) 533770
(151) 2022 12 14 (441) 2022 08 29
(732) BONITO .PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlniczka (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B
(540) 

(591) czerwony
(531) 02 .09 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 9 Utrwalone na  nośnikach informacje i  dane, Muzyka, 
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazo-
wych utrwalone na  nośnikach, Książki elektroniczne, Książki audio, 
Nagrania audio i wideo, Nagrania multimedialne, Elektroniczne bazy 
danych, Nagrane płyty CD ROM, Nagrane płyty CD, Nagrane płyty 
DVD, Publikacje w formie elektronicznej do pobrania, Muzyka do po-
brania, Filmy do pobrania, Gazety elektroniczne do pobrania, Książki 
elektroniczne do pobrania, Oprogramowanie komputerowe, 16 Ma-
teriały drukowane, Publikacje drukowane, Książki, Broszury, Gazety, 
Dzienniki, Czasopisma jako periodyki, Almanachy (roczniki), Komiksy 
jako książki, Krzyżówki, Książeczki do  kolorowania, Afisze, plakaty, 
Agendy, Kalendarze, Organizery osobiste, Terminarze jako mate-
riały drukowane, Wkłady uzupełniające do  kalendarza, Biuletyny 
jako materiały drukowane, Druki handlowe, Formularze (blankiety, 
druki), Emblematy papierowe, Chorągiewki papierowe, Drukowane 
zaproszenia, Etykiety adresowe, Szyldy z papieru lub z kartonu, Kart-
ki do  opakowań na  prezenty, Kartki z  życzeniami, Karty pocztowe, 
Nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, Dzieła sztuki oraz figurki 
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Obrazy, Reprodukcje 
obrazów, Rysunki, Dekoracje na stół z papieru, Papier chłonny, Papier 
higieniczny, Ręczniki papierowe, Serwetki jednorazowe, Kleje do ma-
teriałów papierniczych lub do  użytku domowego, Papier i  karton, 
Drukowane materiały opakowaniowe z papieru, Torebki oraz artyku-
ły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, Dekoracyjny papier do pakowania, Kartonowe pudełka 
do pakowania, Opakowania książek, Obwoluty książek, Okładki ksią-
żek, Oprawy książek, Zakładki do książek, Podpórki do książek, Papier 
do owijania książek, Folie do okładania książek, Materiały na okładki 
książek, Papier na oprawy książek, Materiały introligatorskie do ksią-
żek i  dokumentów, Materiały i  środki dla artystów i  do  dekoracji, 
Wyposażenie dla artystów, rzemieślników i  modelarzy, 35 Analizy 
i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne 
w  zakresie działalności gospodarczej, Pomoc w  prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej, zarządzanie i  administrowanie działalnością 
gospodarczą, Agencje reklamowe, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, 
marketingu i promocji, Pomoc dotycząca zarządzania przedsiębior-
stwem handlowym w zakresie reklamy, Tworzenie tekstów reklamo-
wych, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Re-
klama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności 
Internetu, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-li-
ne, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, 
Reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowa-
nych i  zamawianych za  pośrednictwem telekomunikacji lub drogą 
elektroniczną, Usługi informacyjne dla konsumentów, Dystrybucja 
materiałów reklamowych, marketingowych i  promocyjnych, Usługi 
sprzedaży detalicznej i  hurtowej w  sklepach, przez Internet i  dro-
gą korespondencyjną w  dziedzinie towarów, takich jak utrwalone 
na nośnikach informacje i dane w tym muzyka, filmy i  inne rodzaje 
elektronicznych publikacji tekstowych i  obrazowych, Usługi sprze-
daży detalicznej i hurtowej w sklepach, przez Internet i drogą kore-
spondencyjną w dziedzinie towarów, takich jak materiały drukowane 
w tym książki, broszury, gazety, dzienniki, czasopisma jako periodyki, 
almanachy (roczniki), komiksy jako książki, Usługi sprzedaży detalicz-
nej i hurtowej w sklepach, przez Internet i drogą korespondencyjną 
w dziedzinie towarów, takich jak krzyżówki, książeczki do kolorowa-
nia, afisze, plakaty, agendy, kalendarze, organizery osobiste, termina-
rze jako materiały drukowane, wkłady uzupełniające do kalendarza, 
biuletyny jako materiały drukowane, druki handlowe, formularze 
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(blankiety, druki), emblematy papierowe, chorągiewki papierowe, 
drukowane zaproszenia, etykiety adresowe, szyldy z  papieru lub 
z kartonu, kartki do opakowań na prezenty, kartki z życzeniami, karty 
pocztowe, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, dzieła sztuki 
oraz figurki z  papieru i  kartonu, modele architektoniczne, obrazy, 
reprodukcje obrazów, rysunki, materiały biurowe, komputery, sprzęt 
informatyczny i  audiowizualny, sprzęt do  przetwarzania danych, 
oprogramowanie gier, zabawki, gry, materiały edukacyjne dla dzieci, 
Usługi księgarni, jako sprzedaż książek i  innych wydawnictw, Usłu-
gi sklepów detalicznych on-line obejmujące magazyny, książki, ga-
zety do pobrania, Udostępnianie baz danych on-line z możliwością 
przeszukania obejmujących używane książki oferowane na  sprze-
daż i  informacje kontaktowe do  nabywców / sprzedawców, Usługi 
promocyjne, mianowicie prowadzenie imprez wprowadzania pro-
duktu na  rynek, w  celu prezentowania nowych książek, autorów, 
wydawców lub sprzedawców detalicznych, Dostarczanie informacji 
o  produktach za  pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do  ce-
lów reklamowych i sprzedaży, Usługi importowo-eksportowe, Usłu-
gi mediacji i  negocjacji w  zakresie transakcji handlowych, Usługi 
w zakresie porównywania cen, 41 Usługi w zakresie kultury, Usługi 
rozrywkowe, edukacyjne i  instruktażowe, Usługi biblioteczne, Wy-
pożyczanie książek i innych publikacji, Wypożyczanie książek audio, 
Usługi bibliotek elektronicznych, Usługi wideobiblioteki, Publiko-
wanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, Publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie multime-
dialne książek, Usługi wydawnicze w  zakresie książek i  czasopism, 
Dostarczanie informacji dotyczących książek, Udostępnianie on-line 
recenzji książek, Usługi informacyjne dotyczące książek, Wynajem 
czytników książek elektronicznych, Zapewnianie rozrywki on-line, 
Usługi gier on-line, Biura rezerwacji biletów koncertowych, Dystry-
bucja filmów, Fankluby, Imprezy kulturalne, Informacja o  biletach 
na  imprezy rozrywkowe, Organizowanie rozrywki, Organizowanie 
widowisk (impresariat), Rezerwacja miejsc na  imprezy rozrywkowe, 
Usługi rezerwacji biletów na  koncerty i  spektakle, Udzielanie infor-
macji dotyczących rozrywki .

(111) 359424 (220) 2021 10 28 (210) 535784
(151) 2022 12 14 (441) 2022 08 29
(732) FUTURO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUTURO INVEST apartamenty i domy
(540) 

(531) 26 .01 .01, 26 .01 .10, 27 .05 .01
(510), (511) 16 Artykuły biurowe, Biuletyny informacyjne, Broszury, 
Czasopisma branżowe, Druki, Druki handlowe, Drukowane foldery in-
formacyjne, Drukowane ulotki informacyjne, Dzieła sztuki oraz figurki 
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Fotografie, Kalendarze, 
Karty informacyjne, Koperty do użytku biurowego, Koszulki na doku-
menty do użytku biurowego, Książki, Makiety architektoniczne, Mapy, 
Plany, Plany architektoniczne, Plany drukowane, Publikacje drukowa-
ne, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Reklamowe znaki 
papierowe, Ulotki, Ulotki reklamowe, 35 Administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, Administrowanie programami motywacyjnymi 
w  celu promowania sprzedaży towarów i  usług dla osób trzecich, 
Administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, Analiza marketingo-
wa nieruchomości, Analiza rynku, Aukcje nieruchomości, Doradz-
two i  konsultacje w  zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo 
w  zakresie promocji sprzedaży, Doradztwo, konsultacje i  pomoc 
w  zakresie reklamy, marketingu i  promocji, Dostarczanie informacji 
handlowych, Dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych 
w  zakresie handlu elektronicznego, Dostarczanie informacji konsu-
mentom na  temat towarów i  usług, Dystrybucja reklam i  ogłoszeń 
handlowych, Marketing internetowy, Marketing referencyjny, Obsłu-
ga marketingowa obrotu nieruchomościami, Organizacja i  przepro-
wadzanie aukcji nieruchomości, Organizowanie i  przeprowadzanie 
aukcji za  pośrednictwem internetu, Pomoc w  prowadzeniu działal-
ności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością go-
spodarczą, Prace biurowe, Reklama, Reklama i  marketing, Reklama 

online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama za  po-
średnictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Re-
klamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Sprze-
daż aukcyjna nieruchomości, Udostępnianie i wynajem powierzchni 
reklamowej, Udostępnianie informacji handlowych, Udostępnianie 
informacji o  działalności gospodarczej za  pośrednictwem strony 
internetowej, Usługi administracyjne w zakresie kierowania na kon-
sultacje do  generalnych wykonawców budowlanych, Usługi handlu 
detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, Usługi reklamowe 
dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie organizacji i zarządzania 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na  budowy obiek-
tów mieszkalnych i  niemieszkalnych przeznaczonych do  sprzedaży 
lub do wynajmowania, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzeda-
ży, Zarządzanie dokumentacją biznesową, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie, orga-
nizacja i  administracja w  biznesie, 36 Agencje nieruchomości, Ana-
lizy finansowe, Analizy w zakresie inwestycji, Doradztwo w zakresie 
nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Finansowanie in-
westycji budowlanych, Finansowanie nieruchomości, Finansowanie 
projektów budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, 
Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwestowanie w nierucho-
mości, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Ocena i wycena 
nieruchomości, Opracowywanie kosztorysów do celów wyceny kosz-
tów, Organizowanie finansowania projektów budowlanych, Organi-
zowanie wynajmu nieruchomości, Planowanie finansów w  zakresie 
nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pomoc w za-
kupie nieruchomości, Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, 
Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośred-
nictwem Internetu, Usługi badawcze dotyczące nabywania nierucho-
mości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, 
Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi 
finansowe dotyczące nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomo-
ści, Usługi pośrednictwa finansowego, Usługi towarzystw budowla-
nych, Usługi w  zakresie nieruchomości, Usługi w  zakresie organizo-
wania finansowania lub zarządzania finansowaniem przedsięwzięć 
inwestycyjnych polegających na budowie lub przygotowaniu obiek-
tów mieszkalnych i  niemieszkalnych przeznaczonych do  sprzedaży 
lub do wynajmowania, Usługi wyceny nieruchomości, Wycena nieru-
chomości, Wynajem nieruchomości, Wynajem nieruchomości i mająt-
ku, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nierucho-
mości, 37 Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa 
budynków na  zamówienie, Budowa budynków wielorodzinnych, 
Budowa domów na zamówienie, Budowa instalacji wodociągowych, 
Budowa kompleksów biznesowych, Budowa nieruchomości [budow-
nictwo], Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nierucho-
mości mieszkalnych, Budowanie domów, Budowanie nieruchomości, 
Budownictwo komercyjne, Budownictwo mieszkaniowe, Doradztwo 
dotyczące budownictwa mieszkalnego i budynków, Doradztwo inży-
nieryjne [budownictwo], Informacja budowlana, Instalacja gazocią-
gów i  wodociągów, Instalacja systemów ogrzewania słonecznego, 
Instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Konserwacja nie-
ruchomości, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Montaż drzwi 
i  okien, Montaż i  konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Montaż 
i naprawa instalacji grzewczych, Nadzór budowlany, Przygotowanie 
terenu [budownictwo], Remont nieruchomości, Udzielanie informacji 
budowlanych, Usługi budowlane, Usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi doradcze dotyczące remontów 
budynków, Usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, 
Usługi doradztwa budowlanego, Usługi generalnych wykonawców 
budowlanych, Usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac budowla-
nych], Usługi instalacji dachów, Usługi instalacyjne w  zakresie rusz-
towań budowlanych, platform roboczych i  budowlanych, Usługi 
nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nierucho-
mości, Usługi w  zakresie instalacji elektrycznych, Usługi w  zakresie 
malowania i  prac dekoratorskich, Usługi w  zakresie przenoszenia 
mas ziemnych, Usługi w zakresie remontów budynków, Usługi zarzą-
dzania budową, Wynajem maszyn budowlanych, Wynajem narzędzi 
budowlanych, Wynajem narzędzi, instalacji i  sprzętu budowlanego, 
rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Wynajem sprzętu 
budowlanego, Wyrównywanie terenu budowy, Zarządzanie pro-
jektami budowlanymi na  terenie budowy, Zarządzanie projektem 
budowy, 42 Certyfikowanie wydajności energetycznej budynków, 
Doradztwo projektowe, Geologiczne (Ekspertyzy-), Opracowywanie 
projektów budowlanych, Opracowywanie projektów technicznych, 
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Projektowanie architektoniczne, Projektowanie budowlane, Projek-
towanie budynków, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie 
i  planowanie techniczne instalacji do  ogrzewania, Projektowanie 
i  planowanie techniczne systemów kanalizacyjnych, Projektowanie 
konstrukcji, Projektowanie techniczne, Projektowanie urbanistyczne, 
Projektowanie wnętrz budynków, Projekty architektoniczne w  za-
kresie dekoracji ścian zewnętrznych, Usługi architektoniczne i plano-
wania urbanistycznego, Usługi architektury wnętrz, Usługi doradcze 
w zakresie urbanistyki, Usługi doradcze związane z projektowaniem 
budynków, Usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii bu-
dowlanej, Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii budowlanej, 
Usługi projektowania wspomaganego komputerowo w zakresie pro-
jektów budowlanych, Usługi w zakresie ekspertyz technologicznych, 
Zarządzanie projektami architektonicznymi .

(111) 359425 (220) 2018 03 07 (210) 483218
(151) 2022 12 22 (441) 2022 09 05
(732) MALITKA KONRAD, Karczew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VITAMIKRONISED
(510), (511) 1 suplementy chemiczne wykorzystywane do  produkcji 
witamin, stabilizatory do  witamin, witaminy do  użytku w  produkcji 
farmaceutyków, witaminy do użytku w produkcji żywności, 5 suple-
menty żywnościowe, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety 
dla zwierząt, preparaty witaminowe, dodatki witaminowe, preparaty 
zawierające witaminę k, suplementy diety składające się z  witamin, 
suplementy do  celów medycznych, artykuły spożywcze do  celów 
medycznych, dietetyczne, funkcjonalne i  wzbogacane w  substancje 
odżywcze, suplementy do  celów niemedycznych na  bazie witamin, 
składników mineralnych, mikroelementów, artykuły spożywcze diete-
tyczne, funkcjonalne i wzbogacane w substancje odżywcze do celów 
niemedycznych na bazie witamin, składników mineralnych, mikroele-
mentów, leki, produkty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne 
i  weterynaryjne, suplementy witaminowe, suplementy mineralne, 
suplementy witaminowo-mineralne, żywność związana ze specjalną 
dietą do  celów medycznych, wyroby cukiernicze do  celów leczni-
czych, napoje lecznicze, żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
dietetyczne napoje do  celów medycznych, tabletki wzbogacone 
w  witaminy i  minerały, suplementy diety, leki, środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego, 35 usługi sprzedaży deta-
licznej w  związku z  suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z suplementami diety, reklamy, zarządzanie działalnością 
gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi 
administracyjne, usługi pośrednictwa przy zakupie i sprzedaży m .in . 
suplementów olejów, tłuszczy, produktów spożywczych oraz suple-
mentów odżywczych, pośrednictwo przy nawiązaniu kontaktów 
biznesowych, w  tym kontakty między osobami fizycznymi, między 
firmami a osobami fizycznymi, oraz między firmami, zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, 
usługi w zakresie zarządzania i kierowania, w tym wsparcie przy i/lub 
udział w działalności komercyjnej, agencje importowo-eksportowe .

(111) 359426 (220) 2020 03 03 (210) 510940
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) KUNERT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biesiekierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUNERT GROUP
(540) 

(591) niebieski, pomarańczowy, szary
(531) 29 .01 .13, 07 .01 .24, 27 .05 .01
(510), (511) 19 niemetalowe mobilne domki kempingowe, 20 meble, 
lustra, ramki obrazów, 39 transport, pakowanie i składowanie towa-
rów, organizowanie podróży, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, tymczasowe zakwaterowanie .

(111) 359427 (220) 2020 03 03 (210) 510941
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16

(732) KUNERT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biesiekierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUNERT GROUP
(540) 

(591) niebieski, pomarańczowy, szary
(531) 29 .01 .13, 07 .01 .24, 27 .05 .01
(510), (511) 19 Niemetalowe domki kempingowe, 20 meble, lustra, 
ramki obrazów, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, or-
ganizowanie podróży, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działal-
ność sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i na-
poje, tymczasowe zakwaterowanie .

(111) 359428 (220) 2020 03 04 (210) 510970
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) KUNERT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biesiekierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOLIDAY CAMPING
(540) 

(591) niebieski, pomarańczowy, szary
(531) 29 .01 .13, 26 .11 .13, 07 .01 .24, 27 .05 .01
(510), (511) 19 Niemetalowe mobilne domki kempingowe, 20 Meble, 
lustra, ramki obrazów, 39 transport, pakowanie i składowanie towa-
rów, organizowanie podróży, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, 
działalność sportowa i kulturalna, 43 usługi zaopatrzenia w żywność 
i napoje, tymczasowe zakwaterowanie .

(111) 359429 (220) 2021 01 25 (210) 523538
(151) 2022 12 14 (441) 2022 08 22
(732) GAMBIT LUBAWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubawka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 608
(510), (511) 17 Szczeliwo, szczeliwo plecione, szczeliwo przeznaczo-
ne do uszczelniania dławic pomp, armatur, mieszalników .

(111) 359430 (220) 2021 11 26 (210) 536947
(151) 2022 12 14 (441) 2022 08 29
(732) EQUELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EQUELO
(510), (511) 7 Silniki do  maszyn, Silniki do  łodzi, Silniki statków po-
wietrznych, Silniki do  statków kosmicznych, Silniki samolotów, Sil-
niki morskie, Silniki elektryczne do maszyn, Silniki elektryczne i czę-
ści do  nich, nie  do  pojazdów lądowych, Silniki napędowe, inne niż 
do pojazdów lądowych, Mechanizmy napędowe, Urządzenia napę-
dowe, Napęd silnikowy [inny niż do pojazdów lądowych], Elektrycz-
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ne napędy do maszyn, Elektryczne mechanizmy napędowe do ma-
szyn, Elektryczne mechanizmy napędowe do  pojazdów innych niż 
lądowe, Prądnice, Prądnice do pojazdów innych niż lądowe, 12 Silniki 
do samochodów, Silniki do pojazdów lądowych, Silniki elektryczne 
do  pojazdów lądowych, Prądnice dla pojazdów lądowych, Napędy 
elektryczne do pojazdów lądowych, Mechanizmy napędowe do po-
jazdów lądowych, Elektryczne mechanizmy napędowe do pojazdów 
lądowych, 42 Opracowywanie silników, Projektowanie silników, Ba-
dania w  dziedzinie budowy silnika, Usługi projektowania silników 
do  pojazdów, Projektowanie systemów elektrycznych, Projektowa-
nie płytek obwodów elektrycznych, Tworzenie programów kontro-
lnych do kontroli operacji elektrycznych i modułów napędowych .

(111) 359431 (220) 2021 10 15 (210) 535277
(151) 2022 12 22 (441) 2022 09 05
(732) LEŚNIAK RAFAŁ BUDOMAL  
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUDOMAL
(540) 

(591) szary, żółty
(531) 26 .11 .01, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 Usługi doradztwa w zakresie inwestycji budowlanych 
i  na  rynku nieruchomości, Usługi deweloperskie polegające na  na-
bywaniu nieruchomości, Pośrednictwo i  zarządzanie inwestycjami 
w  infrastrukturę, Pozyskiwanie i  pośredniczenie w  pozyskiwaniu 
kapitałów i  nieruchomości pod inwestycje budowlane, Wynajem 
i dzierżawa nieruchomości, Wynajmowanie powierzchni mieszkalnej, 
Wynajmowanie powierzchni biurowej i  handlowej oraz usługowej, 
Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościa-
mi mieszkalnymi, Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu 
nieruchomościami biurowymi i handlowymi, Usługi w zakresie zarzą-
dzania i wyceny nieruchomości, Pośredniczenie w zawieraniu umów 
sprzedaży i wynajmu nieruchomości i powierzchni mieszkalnej oraz 
powierzchni handlowej i  usługowej, Zarządzanie i  administrowa-
nie budynkami mieszkalnymi, Zarządzanie i  administrowanie po-
wierzchniami biurowymi i handlowymi, Usługi sprzedaży i wynajmu 
lub dzierżawy nieruchomości lub ich części, Usługi sprzedaży i kupna 
nieruchomości na własny rachunek, Usługi wynajmu nieruchomości, 
Finansowanie projektów deweloperskich, 37 Usługi ogólnobudow-
lane, Usługi budownictwa, Usługi związane z  budową budynków 
mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemy-
słowych oraz biurowców, Usługi budowlano-remontowe obiektów 
użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych i biurowców, 
Usługi budowlane w zakresie infrastruktury, Usługi remontowe w za-
kresie budownictwa, Usługi pomocnicze takie jak nadzór budowlany 
w  budownictwie, Wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania 
oraz wentylacji i  klimatyzacji, Wykonawstwo instalacji wodno-ka-
nalizacyjnej i  gazowej, wykonawstwo instalacji przeciwpożarowej, 
Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i  budowli, Usługi 
konserwatorskie i  wykończeniowe w  zakresie budynków, Usługi 
w  zakresie nadzoru budowlanego w  tym nadzór budowlany w  ra-
mach usług deweloperskich, Usługi budowlane, Budowa nowych 
budynków i obiektów, Usługi wyposażania pomieszczeń w instalacje 
budowlane, Usługi przebudowy i  remontów oraz konserwacji i  na-
prawy wyposażenia budynków i  budowli, Usługi budowlane doty-
czące obiektów pozostających pod ochroną konserwatora zabytków, 
Usługi modernizacji oraz termomodernizacji budynków, Usługi re-
montowo-budowlane dotyczące ścian oraz stropów i stropodachów, 
Usługi remontowo-budowlane dotyczące stropów piwnic, Usługi re-
montowe balkonów, Usługi remontowe dachów, Usługi demontażu 
azbestu, Prace remontowe dotyczące budynków w zakresie remontu 
zadaszeń, Usługi remontowe wymiany obróbek blacharskich, Usługi 
montażu i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, Usługi budowlane 
wykończeniowe wnętrzarskie w tym kompleksowe prace adaptacyj-
ne przebudowy wnętrz łącznie z robotami wyburzeniowymi, Usługi 
budowlano remontowe związane ze zmianą przeznaczenia pomiesz-
czeń, Malowanie klatek schodowych, Malowanie wnętrz, Malowanie 
powierzchni budynków, Roboty wyburzeniowe, Roboty budowlane 

ziemne, Roboty budowlane drogowe z kostki brukowej i z zastoso-
waniem asfaltu, Układanie nawierzchni drogowych w  tym również 
infrastruktury drogowej, Instalowanie, wymiana oraz konserwacja 
i  naprawa wind i  dźwigów osobowych i  towarowych, Instalowanie 
i konserwacja schodów ruchomych oraz podestów dla osób niepeł-
nosprawnych, Usługi budowy budynków mieszkaniowych na  zle-
cenie w  systemie inwestora zastępczego lub jako generalny wyko-
nawca lub jako podwykonawca, Wynajem rusztowań i  dźwigów, 
Wynajem sprzętu budowlanego, Wynajem maszyn budowlanych, 
Wynajem maszyn do  robót drogowych, Sprzątanie nieruchomości, 
Sprzątanie domów, Sprzątanie domów mieszkalnych, Sprzątanie 
pomieszczeń biurowych, Sprzątanie terenów miejskich, Sprząta-
nie budynków i  terenów przemysłowych, Sprzątanie i  czyszczenie 
obiektów, usługi deweloperskie: budowa nieruchomości, budowa 
budynków (mieszkalnych, obiektów biurowych, handlowych, prze-
mysłowych) z przeznaczeniem na sprzedać lub wynajem, Doradztwo 
budowlane, 42 Projektowanie budowlane, Projektowanie urbani-
styczne i technologiczne, Projektowanie architektoniczne w zakresie 
budowli i ich otoczenia, Projektowanie instalacji budowlanych, Pro-
jektowanie infrastruktury, Projektowanie dróg dojazdowych i  pla-
ców, Projektowanie ogólnobudowlane, Projektowanie i  dekoracja 
wnętrz, Wzornictwo przemysłowe, Ekspertyzy inżynieryjne, Eksper-
tyzy geologiczne i urbanistyczne, Projektowanie warunków wstęp-
nych budowli, Obsługa inżynierska kontraktów budowlanych, Usługi 
w zakresie doradztwa technicznego w zakresie budownictwa, Usługi 
aranżacji i  dekoracji wnętrz, Miernictwo drogowe, Usługi projekto-
wania architektonicznego w dziedzinie ruchu drogowego i transpor-
tu, Usługi pomocnicze takie jak nadzór techniczny w budownictwie .

(111) 359432 (220) 2021 10 15 (210) 535279
(151) 2022 12 22 (441) 2022 09 05
(732) LEŚNIAK RAFAŁ BUDOMAL  
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUDOMAL P .R .B .
(540) 

(591) ciemnoszary, zielony
(531) 26 .11 .01, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 Usługi doradztwa w zakresie inwestycji budowlanych 
i  na  rynku nieruchomości, Usługi deweloperskie polegające na  na-
bywaniu nieruchomości, Pośrednictwo i  zarządzanie inwestycjami 
w  infrastrukturę, Pozyskiwanie i  pośredniczenie w  pozyskiwaniu 
kapitałów i  nieruchomości pod inwestycje budowlane, Wynajem 
i dzierżawa nieruchomości, Wynajmowanie powierzchni mieszkalnej, 
Wynajmowanie powierzchni biurowej i  handlowej oraz usługowej, 
Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościa-
mi mieszkalnymi, Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu 
nieruchomościami biurowymi i handlowymi, Usługi w zakresie zarzą-
dzania i wyceny nieruchomości, Pośredniczenie w zawieraniu umów 
sprzedaży i wynajmu nieruchomości i powierzchni mieszkalnej oraz 
powierzchni handlowej i  usługowej, Zarządzanie i  administrowa-
nie budynkami mieszkalnymi, Zarządzanie i  administrowanie po-
wierzchniami biurowymi i handlowymi, Usługi sprzedaży i wynajmu 
lub dzierżawy nieruchomości lub ich części, Usługi sprzedaży i kupna 
nieruchomości na własny rachunek, Usługi wynajmu nieruchomości, 
Finansowanie projektów deweloperskich, 37 Usługi ogólnobudow-
lane, Usługi budownictwa, Usługi związane z  budową budynków 
mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemy-
słowych oraz biurowców, Usługi budowlano-remontowe obiektów 
użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych i biurowców, 
Usługi budowlane w zakresie infrastruktury, Usługi remontowe w za-
kresie budownictwa, Usługi pomocnicze takie jak nadzór budowlany 
w  budownictwie, Wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania 
oraz wentylacji i  klimatyzacji, Wykonawstwo instalacji wodno-ka-
nalizacyjnej i  gazowej, wykonawstwo instalacji przeciwpożarowej, 
Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i  budowli, Usługi 
konserwatorskie i  wykończeniowe w  zakresie budynków, Usługi 
w  zakresie nadzoru budowlanego w  tym nadzór budowlany w  ra-
mach usług deweloperskich, Usługi budowlane, Budowa nowych 
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budynków i obiektów, Usługi wyposażania pomieszczeń w instalacje 
budowlane, Usługi przebudowy i  remontów oraz konserwacji i  na-
prawy wyposażenia budynków i  budowli, Usługi budowlane doty-
czące obiektów pozostających pod ochroną konserwatora zabytków, 
Usługi modernizacji oraz termomodernizacji budynków, Usługi re-
montowo-budowlane dotyczące ścian oraz stropów i stropodachów, 
Usługi remontowo-budowlane dotyczące stropów piwnic, Usługi re-
montowe balkonów, Usługi remontowe dachów, Usługi demontażu 
azbestu, Prace remontowe dotyczące budynków w zakresie remontu 
zadaszeń, Usługi remontowe wymiany obróbek blacharskich, Usługi 
montażu i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, Usługi budowlane 
wykończeniowe wnętrzarskie w tym kompleksowe prace adaptacyj-
ne przebudowy wnętrz łącznie z robotami wyburzeniowymi, Usługi 
budowlano remontowe związane ze zmianą przeznaczenia pomiesz-
czeń, Malowanie klatek schodowych, Malowanie wnętrz, Malowanie 
powierzchni budynków, Roboty wyburzeniowe, Roboty budowlane 
ziemne, Roboty budowlane drogowe z kostki brukowej i z zastoso-
waniem asfaltu, Układanie nawierzchni drogowych w  tym również 
infrastruktury drogowej, Instalowanie, wymiana oraz konserwacja 
i  naprawa wind i  dźwigów osobowych i  towarowych, Instalowanie 
i konserwacja schodów ruchomych oraz podestów dla osób niepeł-
nosprawnych, Usługi budowy budynków mieszkaniowych na  zle-
cenie w  systemie inwestora zastępczego lub jako generalny wyko-
nawca lub jako podwykonawca, Wynajem rusztowań i  dźwigów, 
Wynajem sprzętu budowlanego, Wynajem maszyn budowlanych, 
Wynajem maszyn do  robót drogowych, Sprzątanie nieruchomości, 
Sprzątanie domów, Sprzątanie domów mieszkalnych, Sprzątanie 
pomieszczeń biurowych, Sprzątanie terenów miejskich, Sprząta-
nie budynków i  terenów przemysłowych, Sprzątanie i  czyszczenie 
obiektów, usługi deweloperskie: budowa nieruchomości, budowa 
budynków (mieszkalnych, obiektów biurowych, handlowych, prze-
mysłowych) z przeznaczeniem na sprzedać lub wynajem, Doradztwo 
budowlane, 42 Projektowanie budowlane, Projektowanie urbani-
styczne i technologiczne, Projektowanie architektoniczne w zakresie 
budowli i ich otoczenia, Projektowanie instalacji budowlanych, Pro-
jektowanie infrastruktury, Projektowanie dróg dojazdowych i  pla-
ców, Projektowanie ogólnobudowlane, Projektowanie i  dekoracja 
wnętrz, Wzornictwo przemysłowe, Ekspertyzy inżynieryjne, Eksper-
tyzy geologiczne i urbanistyczne, Projektowanie warunków wstęp-
nych budowli, Obsługa inżynierska kontraktów budowlanych, Usługi 
w zakresie doradztwa technicznego w zakresie budownictwa, Usługi 
aranżacji i  dekoracji wnętrz, Miernictwo drogowe, Usługi projekto-
wania architektonicznego w dziedzinie ruchu drogowego i transpor-
tu, Usługi pomocnicze takie jak nadzór techniczny w budownictwie .

(111) 359433 (220) 2021 06 17 (210) 530403
(151) 2022 10 07 (441) 2021 08 09
(732) PROBIOVITALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Prądówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIO BUM
(540) 

(591) ciemnobrązowy
(531) 05 .03 .13, 05 .03 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .11
(510), (511) 3 Preparaty do prania, Środki do czyszczenia pojazdów, 
Środki zapachowe do celów domowych, Mydła i żele do celów do-
mowych, Antypoślizgowe płyny do  podłóg, Antypoślizgowy wosk 
do podłóg, Artykuły do wybielania, Benzyna do wywabiania plam, 
Chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, Chusteczki zawie-
rające preparaty czyszczące, Czyszczące rozpuszczalniki o  właści-
wościach emulgujących, Detergenty, Detergenty do  muszli kloze-
towych, Detergenty do  użytku domowego, Detergenty do  użytku 
w  gospodarstwie domowym, Detergenty do  zmywania naczyń, 

Detergenty do  zmywarek do  naczyń, Detergenty do  zmywarek 
w postaci żelu, Detergenty, inne niż do użytku w procesach produk-
cyjnych oraz inne niż do  celów medycznych, Detergenty inne niż 
do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów me-
dycznych, Detergenty przygotowane z  ropy naftowej, Detergenty 
w  piance, Detergenty w  stanie stałym o  przedłużonym uwalnianiu 
do  udrażniania rur kanalizacyjnych, Dyfuzory z  patyczkami zapa-
chowymi, Farby (Preparaty do usuwania-), Geraniol do perfumowa-
nia, Impregnowane chusteczki papierowe do  czyszczenia naczyń, 
Kostki mydła do  czyszczenia do  użytku domowego, Kreda czysz-
cząca, Kremy do  polerowania, Krochmal do  czyszczenia, Lakiery 
(Środki do  usuwania-), Mieszaniny do  czyszczenia ubikacji, Miesza-
niny do  nabłyszczania podłóg, Mieszanka do  polerowania podłóg, 
Mieszanki czyszczące do  usuwania plam, Mieszanki detergentów 
do  czyszczenia kijów golfowych, Mieszanki do  mycia okien, Mie-
szanki do pielęgnacji podłóg, Mieszanki polerujące, Mieszanki usu-
wające farbę, Mieszanki zapachowe na bazie heliotropiny, Mieszanki 
zapachowe na bazie geraniolu, Mydła do czyszczenia przedmiotów 
wykonanych ze skóry, Mydła do użytku domowego, Mydło alkalicz-
ne, Mydło w  płynie do  mycia naczyń, Nasączone ściereczki do  po-
lerowania, Naturalne olejki do  celów oczyszczających, Naturalne 
pasty do podłóg, Naturalne woski do podłóg, Nawilżane chustecz-
ki nasączone środkiem oczyszczającym, Odkamieniacze do  użytku 
domowego, Odplamiacz, Oleje czyszczące, Olejek terpentynowy 
[preparat odtłuszczający], Olejki sosnowe do  czyszczenia podłóg, 
Pałeczki zapachowe, Parkiety (Wosk do-), Pasta do  podłogi, Pasty 
do  mebli, Pasty płynne do  podłóg, Perfumy do  ceramiki, Perfumy 
do tektury, Płyn do mycia naczyń, Płynne detergenty do zmywarek, 
Płyny czyszczące do czcionek maszyn do pisania, Płyny do czyszcze-
nia, Płyny do czyszczenia obiektywu aparatu, Płyny do mycia, Płyny 
do szorowania, Podłogi (Wosk do-), Polerowanie (Środki do-), Pole-
rowanie (Woski do-), Popiół wulkaniczny do czyszczenia, Preparaty 
antystatyczne do celów domowych, Preparaty chemiczne do czysz-
czenia do użytku domowego, Preparaty czyszczące do czyszczenia 
rur kanalizacyjnych, Preparaty czyszczące do  dywanów, Preparaty 
czyszczące do  kamieniarki, Preparaty czyszczące do  piekarników, 
Preparaty czyszczące do  stosowania na  płytkach, Preparaty czysz-
czące, którymi nasączone są myjki, Preparaty czyszczące w postaci 
pianek, Preparaty do  czyszczenia szkła, Preparaty do  czyszczenia 
tapet, Preparaty do  czyszczenia podłóg, Preparaty do  czyszczenia 
i  nabłyszczania liści roślin, Preparaty do  mycia przednich szyb sa-
mochodowych, Preparaty do  nabłyszczania liści roślin, Preparaty 
do nabłyszczania owoców, Preparaty do nadawania połysku, Prepa-
raty do oczyszczania rur odpływowych, Preparaty do odbarwiania, 
Preparaty do odnawiania i polerowania, Preparaty do odtłuszczania 
inne niż stosowane w  procesach produkcyjnych, Preparaty do  od-
tłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, Prepara-
ty do polerowania, Preparaty do polerowania pielęgnujące drewno, 
Preparaty do przetykania zlewu, Preparaty do udrażniania rur, Prepa-
raty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa do-
mowego, Preparaty do usuwania plam do artykułów gospodarstwa 
domowego, Preparaty do  usuwania pleśni, Preparaty do  usuwania 
powłok podłogowych, Preparaty do  usuwania tłuszczu, Preparaty 
do  usuwania wosku, Preparaty do  usuwania wosku z  podłóg, Pre-
paraty do  wybielania, Preparaty do  wywabiania plam, Preparaty 
do zmywania naczyń, Preparaty myjące, Preparaty myjące do pojaz-
dów, Preparaty odtłuszczające do silników, Preparaty odtłuszczające 
do celów domowych, Preparaty odtłuszczające na bazie rozpuszczal-
nika, Preparaty wybielające, Preparaty wybielające do użytku domo-
wego, Preparaty wybielające [odbarwiacze] do  celów domowych, 
Produkty do udrażniania odpływów i zlewów, Produkty do usuwania 
plam, Proszek do szorowania, Proszek do zmywarek, Proszki do po-
lerowania, Proszki do  prania, Rdza (preparaty do  usuwania-), Rdzy 
(Preparaty do usuwania-), Róż polerski, Rozpuszczalniki alkoholowe 
będące preparatami czyszczącymi, Rozpuszczalniki do  usuwania 
farb, Rozpuszczalniki do usuwania lakierów, Rozpuszczalniki odtłusz-
czające, inne niż do  użytku w  procesach produkcyjnych, Roztwory 
do szorowania, Ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, 
Ściereczki nasączone środkiem do  zmywania naczyń, Spraye zapa-
chowe do  odświeżania tkanin, Środek do  czyszczenia czajników, 
Środek do czyszczenia mebli, Środek do polerowania mebli, Środek 
do  usuwania kleju do  charakteryzacji, Środek do  usuwania wosku 
z podłóg, Środki czyszczące, Środki czyszczące do celów gospodar-
stwa domowego, Środki czyszczące do kamienia, Środki czyszczące 
do metalu, Środki czyszczące do szkła, Środki czyszczące do usuwa-
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nia plam, Środki czyszczące do użytku domowego, Środki czyszczące 
do zamrażarek, Środki czyszczące w aerozolu do odświeżania spor-
towych ochraniaczy, Środki czyszczące w sprayu do użytku domowe-
go, Środki czyszczące w sprayu do tekstyliów, Środki do czyszczenia 
chromu, Środki do czyszczenia dywanów, Środki do czyszczenia kla-
tek dla zwierząt, Środki do czyszczenia kuwet, Środki do czyszczenia 
liści roślin, Środki do czyszczenia okien w formie rozpylacza, Środki 
do czyszczenia opon o białych bokach, Środki do czyszczenia tapicer-
ki, Środki do czyszczenia toalet, Środki do mycia owoców i warzyw, 
Środki do mycia szkła, Środki do nadawania połysku gitarom, Środki 
do płukania do zmywarek, Środki do płukania do zmywarek do na-
czyń, Środki do polerowania, Środki do polerowania instrumentów 
muzycznych, Środki do polerowania metali, Środki do polerowania 
owoców, Środki do  polerowania podłóg i  mebli, Środki do  polero-
wania w aerozolu, Środki do usuwania kamienia, Środki do usuwa-
nia kryształów soli, Środki do  usuwania plam, Środki do  usuwania 
rdzy, Środki do usuwania wosku, Środki do usuwania wosku z pod-
łóg [preparaty do szorowania], Środki do usuwania wosku do celów 
czyszczących, Środki do  zmywania naczyń, Środki nadające połysk 
do czyszczenia okien, Środki odtłuszczające do czyszczenia, Środki 
polepszające działanie detergentów, Środki ułatwiające suszenie 
do zmywarek naczyń, Środki z dezodorantem do czyszczenia kuwet, 
Środki zapachowe do samochodów, Substancje czyszczące do użyt-
ku domowego, Substancje do szorowania, Substancje do usuwania 
graffiti, Syntetyczne detergenty do  ubrań, Szampony do  czyszcze-
nia dywanów, Szmatki impregnowane detergentem do czyszczenia 
obiektywu aparatu, Tabletki do  zmywarek, Terpentyna do  odtłusz-
czania, Terpentyna do usuwania plam z tłuszczu, Uniwersalne waci-
ki bawełniane do użytku osobistego, Woda zapachowa do bielizny, 
Wosk do  parkietów, Wosk do  podłóg, Wosk do  polerowania, Wosk 
polerski, Wybielacz do użytku domowego, Wybielacze, Wywabiacze 
plam [preparaty], Wywabiacze plam zostawianych przez zwierzęta 
domowe, Żele do mycia toalet, Zmywaki nasączone mydłem, 5 Pre-
paraty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Mydła i detergen-
ty lecznicze i odkażające, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Pre-
paraty chemiczne do celów sanitarnych, Preparaty dezodoryzujące 
do kuwet zwierząt domowych .

(111) 359434 (220) 2021 09 15 (210) 533978
(151) 2022 12 19 (441) 2022 01 24
(732) WINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Be Ready Be an inspiration
(540) 

(591) żółty, czarny, biały
(531) 20 .05 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 28 Artykuły gimnastyczne, sprzęt sportowy, łyżwy, narty, 
deskorolki, łyżworolki, deski surfingowe, dyski sportowe, Piłki, rakie-
ty tenisowe, rękawice sportowe, wrotki, wiązania narciarskie, szachy, 
stacjonarne rowery treningowe, Nagolenniki, Nakolanniki, Ochrania-
cze na łokcie, ekspandery, Urządzenia do ćwiczeń fizycznych, Drąż-
ki do  ćwiczeń, Maszyny do  ćwiczeń sprawnościowych, Urządzenia 
do  kulturystyki, Przyrządy stosowane do  ćwiczeń fizycznych, Urzą-
dzenia do wzmacniania ciała, Bieżnie stacjonarne do użytku w ćwi-
czeniach fizycznych, Krążki do ćwiczenia puttowania wewnątrz, Maty 
do ćwiczenia puttowania wewnątrz, Wałki do ćwiczeń mięśni brzucha 
do celów utrzymywania formy fizycznej, Zestawy prętów sprężyno-
wych do rozciągania do użytku podczas ćwiczeń fizycznych, Obręcze 
sportowe, Koła sportowe, Siatki do sportów, Łuki sportowe trampoli-
ny, Kusze, Ochraniacze do uprawiania sportu, Artykuły gimnastyczne 
i sportowe, Ławki do użytku sportowego, Deski do sportu wodnego 

skimboard, Siatki do sportowych gier piłkowych, Tarcze strzelnicze 
do użytku sportowego, Pasy do podnoszenia ciężarów, Hydropłaty 
do  desek będących sprzętem sportowym, Maski osłaniające twarz, 
do użytku sportowego, Tyczki do skoków o tyczce, Sprzęt do trenin-
gu siłowego, Akcesoria sportowe, a mianowicie gwizdki, kręgle, kulki 
do gry, kometki, lotki, uprząż wspinaczkowa, pneumatyczna podusz-
ka do siedzenia i ćwiczeń, skakanki, bumerangi, hulajnogi, koła hula 
hop, Hantle, Obciążniki do  ćwiczeń na  wzmocnienie mięśni, Atlasy 
do ćwiczeń, Ławeczki do ćwiczeń, Przyrządy gimnastyczne, Rękawi-
ce bokserskie i worki treningowe, Przyrządy do wyposażenia siłowni, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  artykułami sportowy-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem sportowym, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku ze  sprzętem sportowym, 
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w  Internecie, Usługi 
w  zakresie organizowania aukcji internetowych sprzętu sportowe-
go, akcesoriów sportowych, Udostępnianie i  wynajem przestrzeni 
reklamowej w Internecie, Udostępnianie katalogów, informacji han-
dlowych online w  Internecie, Opracowywanie katalogów, spisów 
w  celu publikacji w  Internecie, Promowanie towarów i  usług osób 
trzecich w  Internecie, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich 
za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, Opracowywa-
nie katalogów w celu ich publikacji w globalnej sieci komputerowej 
lub Internecie, Organizowanie aukcji internetowych, Przeprowadza-
nie interaktywnych aukcji wirtualnych, Organizowanie i przeprowa-
dzanie aukcji za pośrednictwem Internetu, Organizowanie sprzedaży 
w trybie aukcji i przetargów publicznych .

(111) 359435 (220) 2021 12 21 (210) 537989
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) MYFOODIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) myfoodie
(540) 

(591) zielony, ciemnozielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .11
(510), (511) 35 Reklama w szczególności żywności, reklama w Inter-
necie, marketing, prezentacja firm gastronomicznych w  Internecie 
i innych mediach, systematyzacja danych w bazach komputerowych, 
pośrednictwo umów dla osób trzecich poprzez wykonywanie usług 
również w ramach handlu internetowego, usługi sprzedaży żywno-
ści dla osób trzecich za pośrednictwem Internetu, przetwarzanie da-
nych, 38 Przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, elektroniczny 
serwis informacji polegający na udostępnieniu on-line interaktywnej 
tablicy ogłoszeniowej umożliwiającej zamieszczanie menu restaura-
cji, usługi w zakresie zapewniania dostępu do informacji i komunika-
cji w trybie on-line, usługi w zakresie przesyłania danych, w tym przy 
pomocy terminali komputerowych, zapewnienie dostępu do  kom-
puterowych baz danych, 39 Usługi kurierskie towarów, pakowanie 
towarów, mianowicie produktów żywnościowych do jednego menu, 
pakowanie napojów, dostawa dań/produktów żywnościowych 
od  ich  wytwórców w  tym z  restauracji, barów, bistro, mobilnych 
punktów gastronomicznych, dostawa dań/produktów żywnościo-
wych i  napojów od  ich  wytwórców w  tym z  restauracji do  natych-
miastowego spożycia, dostawa dań, w  szczególności zimnego 
i  ciepłego jedzenia, w  szczególności skompletowanych zestawów 
do natychmiastowego spożycia, 42 usługi w zakresie projektowania, 
budowania komputerowych baz danych, projektowanie systemów 
informatycznych, usługi w zakresie projektowania aplikacji mobilnej, 
43 usługi gastronomiczne związane z przygotowaniem i dostarcza-
niem gotowych posiłków, przygotowanie dań na  zamówienie oraz 
ich dostawa, spersonalizowane usługi dostarczania posiłków do bez-
pośredniego spożycia umożliwiające planowanie posiłków za  po-
średnictwem strony internetowej i aplikacji mobilnej, Zaopatrywanie 
w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, Usługi doradcze 
dotyczące żywności, Usługi mobilnych restauracji .
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(111) 359436 (220) 2014 03 10 (210) 425885
(151) 2015 07 20 (441) 2014 06 23
(732) NOWARA MAREK DOLNOŚLĄSKI PARK  
PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ISB
(510), (511) 37 usługi w  zakresie wykonywania budynków, budowli 
i obiektów budowlanych według innowacyjnej technologii, z wyłą-
czeniem w zakresie instalacji wodnych, usługi: nadzoru budowlane-
go, wynajmu sprzętu i  maszyn budowlanych, 42 usługi dotyczące 
opracowywania innowacyjnych technologii wykonywania budyn-
ków, budowli i obiektów budowlanych specjalnego przeznaczenia .

(111) 359437 (220) 2015 04 24 (210) 441775
(151) 2017 02 10 (441) 2015 08 03
(732) PKL FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMADYTOWA, Zakopane (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PKL FOOD
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi (snack – bary), restauracje, re-
stauracje samoobsługowe, usługi barowe, kawiarnie, biura zakwa-
terowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, usługi hotelowe, 
kafeterie[bufety], motele, obsługa gastronomiczna z  własnym za-
pleczem, produktami i  transportem, pensjonaty, rezerwacja miejsc 
w  pensjonatach, rezerwacje kwater na  pobyt czasowy, rezerwacje 
miejsc w hotelach, stołówki, usługi w zakresie obozów wakacyjnych 
[zakwaterowanie], wynajmowanie pomieszczeń na  pobyt czasowy, 
wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], wypożyczanie 
dystrybutorów wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny 
stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie urządzeń do gotowania .

(111) 359438 (220) 2015 07 13 (210) 444698
(151) 2016 03 30 (441) 2015 10 26
(732) NATURELL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Deo Naturell
(510), (511) 3 antyperspiranty, 5 suplementy diety, żywność diete-
tyczna do celów medycznych, preparaty odżywcze preparaty farma-
ceutyczne .

(111) 359439 (220) 2018 09 25 (210) 490954
(151) 2019 06 04 (441) 2019 02 18
(732) POLSKA IZBA BUDOWNICTWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKA IZBA BUDOWNICTWA
(540) 

(591) szary, fioletowy, czarny
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .05, 27 .05 .09, 27 .05 .11, 27 .05 .17, 26 .11 .01, 
26 .11 .05, 26 .11 .08, 26 .04 .02, 26 .04 .08, 26 .04 .09
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa prowadzenia i zarządza-
nia działalnością gospodarczą, reklama, rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych i  promocyjnych, pomoc i  organizacja w  dzia-
łalności gospodarczej, organizowanie wystaw, targów i  pokazów 
towarów w celach handlowych i  reklamowych, organizacja wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, imprez kulturalnych, bizne-
sowych i naukowych, agencje informacji handlowej, analizy rynko-
we, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, 
patronat (poszukiwania w  zakresie-), pokazy towarów, informacja 
i doradztwo handlowe, 36 usługi obrotu nieruchomościami, agencji 
nieruchomościowych, informacja i  doradztwo finansowe, inwesto-

wania i  nieruchomości, wycena nieruchomości, przetargi na  prace 
remontowo-budowlane i  inwestycyjne, wynajmowanie mieszkań 
i  nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, 37 usługi re-
montowo-budowlane, informacja i  doradztwo budowlane, usługi 
budowlane, 41 doradztwo zawodowe, edukacja, informacja o edu-
kacji, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, zjazdów, sym-
pozjów, szkoleń, kursów, seminariów, balów, przyjęć, organizowanie 
wystaw edukacyjnych, organizowanie i obsługa seminariów, kongre-
sów, sympozjów, konferencji, spotkań, szkoleń, nauczanie, organizo-
wanie i  prowadzenie konkursów, publikowania tekstów, edukacja, 
organizacja wystaw, targów edukacyjnych, organizowanie i obsługa 
szkoleń biznesowych, treningów biznesowych, wystaw edukacyjno
-kulturalnych, organizowanie i  prowadzenie warsztatów (szkolenia) 
wydawnictwa, kształcenie praktyczne [pokazy], instruktaże w zakre-
sie nieruchomości, budownictwa, szkoleń, projektowania, 42 usługi 
projektowania budynków, konstrukcji, terenów zielonych, projekto-
wanie dekoracji wnętrz, doradztwo architektoniczne, projektowa-
nie pomieszczeń, projektowanie wystroju i  wyposażenia wnętrz, 
projekty i projektowanie architektoniczne, ekspertyzy inżynieryjne, 
doradztwo technologiczne, projektowe, projektowanie techniczne 
i  architektoniczne, projektowanie budynków, konstrukcji i  wnętrz 
budynków, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, usłu-
gi architektoniczne, .

(111) 359440 (220) 2020 08 04 (210) 516779
(151) 2021 06 15 (441) 2021 03 01
(732) NUSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NUSS TACHO ANALIZA
(510), (511) 35 doradztwo i  konsultacje w  zakresie działalności go-
spodarczej, usługi analizy i  informacji biznesowej oraz badania 
rynkowe, usługi doradcze i  informacyjne w zakresie organizowania 
działalności gospodarczej i zarządzania nią, badania dotyczące dzia-
łalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego i przetwa-
rzania danych, doradztwo specjalistyczne w  sprawach działalności 
gospodarcze .

(111) 359441 (220) 2013 02 18 K (210) 478052
(151) 2018 10 11 (441) 2018 06 18
(732) David Rio Coffee & Tea, Inc ., San Francisco (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELEPHANT VANILLA chai
(540) 

(591) niebieski, jasnoniebieski, złoty, brązowy, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 03 .02 .01, 11 .03 .04, 05 .07 .02, 26 .01 .01, 
26 .01 .15, 26 .01 .18, 03 .13 .01
(510), (511) 30 Herbata, napary ziołowe i herbata chai, napoje na ba-
zie herbaty, napary, inne niż do  celów leczniczych, kawa, kakao 
i kawa nienaturalna, napoje czekoladowe z mlekiem, cykoria [substy-
tut kawy], napoje na  bazie czekolady, napoje na  bazie kawy, kawa 
niepalona, aromaty kawowe, napoje kawowe z mlekiem, preparaty 
roślinne zastępujące kawę, napoje na bazie kakao, napoje kakaowe 
z mlekiem, czekolada . .

(111) 359442 (220) 2022 04 07 (210) 541790
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) Off-White LLC, White Plains (US)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WHITE
(540) 

(591) biały, czarny
(531) 26 .11 .03, 26 .11 .06, 26 .11 .09, 27 .05 .05, 27 .05 .17
(510), (511) 9 Okulary, mianowicie okulary, okulary przeciwsłoneczne 
i oprawki do okularów oraz soczewki i akcesoria do okularów, miano-
wicie etui i  uchwyty, Okulary do  pływania, Gwizdki sygnalizacyjne, 
Gwizdki sportowe, Alarmy gwizdkowe, Kompasy magnetyczne, Kom-
pasy do  mierzenia, Kompasy kierunkowe, Kaski ochronne, Maski 
ochronne na  twarz do zapobiegania wypadkom lub urazom, Maski 
przeciwpyłowe, Ochronne przemysłowe maski na  twarz, Ochronne 
rękawice robocze, Okulary ochronne, Torby przystosowane do lapto-
pów, pokrowce na  laptopy i  futerały, Futerały, pokrowce, uchwyty 
i stojaki do użytku z podręcznymi cyfrowymi urządzeniami elektro-
nicznymi, mianowicie smartfonami, tabletami i przenośnymi odtwa-
rzaczami dźwięku i  wideo, Uchwyty, stojaki i  uchwyty do  podręcz-
nych urządzeń elektronicznych, mianowicie smartfonów, tabletów 
i przenośnych odtwarzaczy dźwięku i wideo, Etui na słuchawki do-
uszne, Etui na słuchawki, Puste dyski USB, Oprogramowanie aplikacji 
komputerowych do urządzeń mobilnych, mianowicie oprogramowa-
nie do dostarczania informacji w dziedzinie mody, sztuki i stylu życia, 
Komputerowe oprogramowanie użytkowe umożliwiające użytkow-
nikom wyszukiwanie, dostęp i przeglądanie cyfrowych treści online 
w dziedzinie mody, sztuki i stylu życia oraz zakup towarów detalicz-
nych, Wirtualne towary do pobrania, Wirtualne towary do pobrania 
[mianowicie programy komputerowe] obejmujące odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, okulary, torby, akcesoria modowe, biżuterię, wyroby 
tekstylne, wyposażenie domu, AGD, sztukę, meble, zabawki, gry, bi-
żuterię, kosmetyki, narzędzia kosmetyczne, perfumy, urodę, produk-
ty do  pielęgnacji skóry i  włosów, artykuły papiernicze do  użytku 
w wirtualnych światach online, Media cyfrowe do pobrania, Oprogra-
mowanie komputerowe do pobrania, Oprogramowanie komputero-
we do  pobrania do  użytku w  wyświetlaniu, zarabianiu, kupowaniu, 
sprzedawaniu, handlu, rozliczaniu, potwierdzaniu i uwierzytelnianiu 
zdigitalizowanych aktywów i niewymiennych tokenów, Oprogramo-
wanie komputerowe do pobrania do zarządzania kolekcjami cyfrowy-
mi, Oprogramowanie komputerowe do  pobrania do  przechowywa-
nia danych blockchain, Oprogramowanie komputerowe do pobrania 
ułatwiające transakcje finansowe oparte na blockchain, Oprogramo-
wanie komputerowe do pobrania do uwierzytelniania danych za po-
średnictwem blockchain, Media cyfrowe do pobrania, a mianowicie 
cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie utworzone za pomocą technolo-
gii oprogramowania opartej na blockchain i inteligentnych umowach, 
Elektroniczne pliki danych do pobrania zawierające niewymienne to-
keny (NFT) i  inne tokeny aplikacji, Oprogramowanie do  pobrania 
do  przeglądania niewymiennych tokenów (NFT), Oprogramowanie 
do pobrania do użytku w elektronicznym przechowywaniu, wysyła-
niu, odbieraniu, przyjmowaniu i  przesyłaniu niewymiennych toke-
nów (NFT), Oprogramowanie do pobrania umożliwiające użytkowni-
kom wyszukiwanie, przeglądanie, przeglądanie i kupowanie towarów 
wirtualnych, a mianowicie sztuki cyfrowej i niewymiennych tokenów 
(NFT), Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do pobrania, 
Oprogramowanie wirtualnej rzeczywistości do  pobrania, Oprogra-
mowanie do pobrania umożliwiające ładowanie, zamieszczanie, po-
kazywanie, wyświetlanie i  udostępnianie informacji w  dziedzinie 
społeczności wirtualnych, gier elektronicznych i rozrywki za pośred-
nictwem globalnych sieci komunikacyjnych lub innych sieci komuni-
kacyjnych ze stronami trzecimi, Oprogramowanie do pobrania z wir-
tualną walutą, mianowicie programy komputerowe zawierające 
tokeny i walutę w grze do użytku w internetowych i mobilnych grach 

wideo, Pliki cyfrowe do pobrania zawierające obrazy, tekst, filmy i/lub 
muzykę do kolekcjonowania, Oprogramowanie do pobrania do użyt-
ku w tworzeniu i uczestnictwie w środowiskach wirtualnych, Opro-
gramowanie komputerowe do  pobrania do  tworzenia, produkcji 
i modyfikacji cyfrowych, animowanych i nieanimowanych projektów, 
postaci, awatarów, cyfrowych nakładek, skórek, kostiumów i  osłon 
do  pobrania i  używania w  internetowych i  mobilnych grach video 
oraz innych wirtualnych środowiskach, Pliki multimedialne do pobra-
nia zawierające grafikę uwierzytelnioną za pomocą niewymiennych 
tokenów (NFT), 35 Usługi sklepów detalicznych [obejmujące odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, okulary, torby, akcesoria modowe, biżuterię, 
wyroby tekstylne, wyposażenie domu, AGD, sztukę, meble, zabawki, 
gry, biżuterię, kosmetyki, narzędzia kosmetyczne, perfumy, urodę, 
produkty do pielęgnacji włosów i skóry, artykuły papiernicze], Usługi 
sklepów internetowych [obejmujące odzież, obuwie, nakrycia głowy, 
okulary, torby, akcesoria modowe, biżuterię, wyroby tekstylne, wypo-
sażenie domu, artykuły gospodarstwa domowego, sztukę, meble, 
zabawki, gry, biżuterię, kosmetyki, narzędzia kosmetyczne, perfumy, 
urodę, produkty do pielęgnacji włosów i skóry, artykuły papiernicze], 
Usługi sklepu internetowego obejmujące towary wirtualne [mianowi-
cie odzież, obuwie, nakrycia głowy, okulary, torby, akcesoria modowe, 
biżuterię, wyroby tekstylne, wyposażenie domu, artykuły gospodar-
stwa domowego, sztukę, meble, zabawki, gry, kosmetyki, narzędzia 
kosmetyczne, perfumy, kosmetyki, produkty do  pielęgnacji włosów 
i skóry, artykuły papiernicze], Usługi rynku internetowego, Świadcze-
nie usług kolekcjonowania cyfrowego, Świadczenie cyfrowych usług 
kolekcjonerskich, a  mianowicie prowadzenie internetowego rynku 
transakcji i usług rejestrowych przy użyciu technologii oprogramowa-
nia opartej na  blockchain i  inteligentnych kontraktach na  sprzedaż 
zdigitalizowanych aktywów, przedmiotów kolekcjonerskich i niewy-
miennych tokenów, Usługi aukcyjne, Udostępnianie internetowych 
platform handlowych do kupna i sprzedaży niewymiennych tokenów 
(NFT), Udostępnianie internetowego rynku dla kupujących i sprzeda-
jących obrazy sztuki cyfrowej do pobrania, projekty graficzne, rysun-
ki, zdjęcia, obrazy, rzeźby, muzykę, klipy wideo, pliki gier, wirtualne 
dzieła sztuki, krypto-kolekcje lub inne niepodlegające zamiennikom 
przedmioty wartościowe oparte na  blockchain, uwierzytelnione 
za pomocą niewymiennych tokenów (NFT), Utrzymywanie i rejestro-
wanie własności ilustracji cyfrowych reprezentowanych przez niewy-
mienne tokeny, Udostępnianie strony internetowej z  internetowym 
rynkiem wymiany cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich, 41 
Usługi rozrywkowe, a mianowicie dostarczanie online, nie do pobra-
nia, wirtualnej odzieży, obuwia, nakrycia głowy, okularów, toreb, ak-
cesoriów modowych, biżuterii, wyrobów tekstylnych, wyposażenia 
domu, AGD, sztuki, mebli, zabawek, gier, biżuterii, kosmetyków, na-
rzędzi kosmetycznych, perfum, urody, produktów do pielęgnacji skó-
ry i włosów, artykułów papierniczych do użytku w środowiskach wir-
tualnych, Usługi rozrywkowe, mianowicie udostępnianie wirtualnego 
środowiska online do handlu wirtualnymi przedmiotami kolekcjoner-
skimi, wirtualnymi towarami, plikami cyfrowymi, zasobami 3D i toke-
nami, 42 Usługi projektowania przemysłowego, Usługi projektowania 
mebli, Usługi w zakresie projektowania architektonicznego, Oprogra-
mowanie komputerowe nie do pobrania do tworzenia, produkcji i mo-
dyfikacji cyfrowych animowanych I nieanimowanych projektów i po-
staci, awatarów, cyfrowych nakładek, skórek, kostiumów i  osłon 
do  pobrania i  używania w  internetowych i  mobilnych grach video 
oraz innych wirtualnych środowiskach, Udostępnianie do tymczaso-
wego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania umożli-
wiającego użytkownikom elektroniczne tworzenie, wymianę, prze-
chowywanie, wysyłanie, odbieranie, akceptowanie i  przesyłanie 
cyfrowych, niepodlegających wymianie tokenów opartych na tech-
nologii blockchain, inteligentnych kontraktach i  zdecentralizowa-
nych organizacjach autonomicznych, Udostępnianie online towarów 
wirtualnych nie  do  pobrania, Oprogramowanie nie  do  pobrania 
do  użytku w  wyświetlaniu, zarabianiu, kupowaniu, sprzedawaniu, 
handlu, rozliczaniu, potwierdzaniu i uwierzytelnianiu towarów wirtual-
nych, wirtualnych przedmiotów kolekcjonerskich, zasobów cyfrowych 
i niewymiennych tokenów, Oprogramowanie nie do pobrania obejmu-
jące kupno i  sprzedaż wirtualnych przedmiotów kolekcjonerskich 
do pobrania, Prowadzenie interaktywnej strony internetowej umożli-
wiającej użytkownikom przeglądanie, kupowanie, sprzedawanie, han-
del i usuwanie zasobów cyfrowych, Udostępnianie programów kom-
puterowych nie do pobrania do przechowywania danych blockchain, 
Udostępnianie oprogramowania komputerowego nie  do  pobrania 
do  ułatwiania transakcji finansowych opartych na  blockchain, Udo-
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stępnianie programów komputerowych nie do pobrania do uwierzy-
telniania danych za pośrednictwem blockchain, Udostępnianie opro-
gramowania nie  do  pobrania do  zakupu i  sprzedaży praw 
do  cyfrowych obrazów wizualnych, Usługi platformy jako usługi 
(PaaS), mianowicie udostępnianie interaktywnej strony internetowej 
i platformy internetowej dla użytkowników do przeglądania, kupowa-
nia, sprzedawania, handlu i usuwania zasobów cyfrowych, Udostęp-
nianie oprogramowania nie do pobrania do zarządzania kolekcjami 
cyfrowymi, Usługi uwierzytelniania w zakresie zdigitalizowanych ak-
tywów i  niewymiennych tokenów, Udostępnianie oprogramowania 
online nie do pobrania w celu zapewnienia dostępu do wirtualnych 
przedmiotów kolekcjonerskich, niewymiennych tokenów i innych to-
kenów aplikacji .

(111) 359443 (220) 2022 04 01 (210) 541629
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) WYSOCKI ANDRZEJ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PANTHERA LA PANTERA
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 03 .01 .04, 03 .01 .24, 03 .01 .27
(510), (511) 3 Preparaty toaletowe, Wosk krawiecki i  szewski, Środki 
toaletowe, Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Preparaty do czyszcze-
nia i odświeżania, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne .

(111) 359444 (220) 2022 05 30 (210) 543569
(151) 2022 11 17 (441) 2022 08 01
(732) UROVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UROBOTIC
(540) 

(591) zielony, granatowy, biały, czerwony
(531) 01 .15 .15, 02 .09 .25, 15 .01 .17, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 10 Roboty chirurgiczne, 44 Usługi świadczone przez szpi-
tale, Chirurgia, Usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, Usługi opie-
ki zdrowotnej oferowane za pośrednictwem sieci zakontraktowanych 
jednostek służby zdrowia, Usługi medyczne w  dziedzinie onkologii, 
Szpitale, Usługi prywatnych szpitali, Badania medyczne, Konsulta-
cje medyczne, Usługi opieki zdrowotnej, Usługi opieki medycznej, 
Świadczenie usług w  zakresie opieki zdrowotnej, Usługi w  zakresie 
opieki zdrowotnej dla ludzi, Opieka medyczna i  zdrowotna, Pomoc 
medyczna w  nagłych wypadkach, Prowadzenie placówek medycz-
nych, Usługi medyczne, Usługi w zakresie leczenia medycznego .

(111) 359445 (220) 2022 03 28 (210) 541506
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11

(732) STRÓŻYŃSKI JAKUB TUSZMARKT .PL, Wołów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIXEL COFFEE
(510), (511) 30 Kawa, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, 
Kawa mielona .

(111) 359446 (220) 2022 04 06 (210) 541707
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) SZNAJDER RENATA RISORIUS STOMATOLOGIA, Pruszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Risorius
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi dentystyczne, Usługi kliniki 
dentystycznej, Konsultacje dentystyczne, Pomoc stomatologiczna, 
Usługi chirurgii jamy ustnej, Usługi ortodontyczne, Usługi protetyki 
stomatologicznej, Usługi stomatologiczne w zakresie leczenia kana-
łowego, Usługi stomatologiczne w zakresie chirurgii implantacyjnej, 
Usługi w zakresie medycznej pielęgnacji jamy ustnej, Usługi w zakre-
sie wybielania zębów, Usługi czyszczenia zębów, Stomatologia ko-
smetyczna .

(111) 359447 (220) 2022 09 14 (210) 547166
(151) 2023 01 24 (441) 2022 10 10
(732) KAMAN ORIGINAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KAMAN
(510), (511) 25 Odzież, Odzież męska, Odzież dziecięca, Odzież tre-
ningowa, Odzież codzienna, Odzież sportowa, Odzież damska, 
Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Spodenki, T-shirty z krótkim 
rękawem, Koszulki z nadrukami, Koszulki dla dzieci, Koszulki z krót-
kim rękawem, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Czapki spor-
towe, Czapki z  daszkiem, Czapki [nakrycia głowy], Nakrycia głowy, 
Skarpetki sportowe, Skarpety sportowe, Kurtki sportowe, Koszule 
sportowe, Spodnie sportowe, Szorty sportowe, Stroje sportowe, 
Bluzy sportowe, Komplety sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, 35 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprze-
daży wysyłkowej odzieży, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżo-
wych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi 
w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi mene-
dżerskie dla sportowców, Zarządzanie biznesowe klubami sporto-
wymi, Promowanie zawodów i  wydarzeń sportowych, Zarządzanie 
biznesowe na  rzecz zawodowych sportowców, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  artykułami sportowymi, Promowanie towarów i  usług 
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Promowanie towa-
rów i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia 
ich towarów i usług z działalnością sportową, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług 
sponsorów z zawodami sportowymi, Zarządzanie na rzecz zawodo-
wych sportowców, Promocja towarów i usług poprzez sponsorowa-
nie, 41 Usługi sportowe, Usługi sportowe i kulturalne, Usługi eduka-
cyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi w zakresie rozrywki sportowej, 
Zajęcia sportowe i kulturalne, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe 
i kulturalne, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja imprez 
sportowych, Organizacja zawodów lekkoatletycznych, Organizacja 
turniejów sportowych, Administrowanie [organizacja] zawodami, Or-
ganizacja zawodów rekreacyjnych, Organizacja imprez i konkursów 
sportowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, 
Organizacja i  przeprowadzanie zawodów sportowych, Organizacja 
aktywności sportowych na  obozach letnich, Szkolenie sportowe, 
Szkolenia sportowe, Obozy sportowe, Edukacja sportowa, Przepro-
wadzanie imprez sportowych, Organizowanie imprez sportowych, 
Organizowanie zajęć sportowych i  zawodów sportowych, Organi-
zowanie zajęć sportowych i  imprez sportowych, Przygotowywanie 
imprez sportowych, Organizowanie zawodów sportowych i  imprez 
sportowych, Organizowanie konkursów sportowych, Organizowanie 
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zawodów sportowych, Prowadzenie zawodów sportowych, Szkole-
nia zawodników sportowych, Usługi klubów sportowych, Organizo-
wanie turniejów sportowych, Organizowanie obozów sportowych, 
Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizowanie szkoleń 
sportowych, Organizowanie imprez sportowych, zawodów i turnie-
jów sportowych, Usługi edukacyjne dotyczące sportu, Informacje 
na temat sportu, Nauka w zakresie sportu, Informacje dotyczące edu-
kacji sportowej, Sędziowanie na  imprezach sportowych, Organizo-
wanie lokalnych wydarzeń sportowych, Usługi trenerskie w zakresie 
sportu, Usługi szkoleniowe w zakresie sportu, Udzielanie informacji 
związanych ze  sportem, Usługi rozrywkowe związane ze  sportem, 
Udostępnianie aktualności związanymi ze sportem, Nauczanie, tre-
ning i  instruktaż sportowy, Usługi w  zakresie edukacji sportowej, 
Usługi w zakresie informacji sportowej, Organizowanie imprez i za-
wodów sportowych, Organizowanie zawodów i imprez sportowych, 
Organizowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, Szkolenia w za-
kresie zajęć sportowych, Prowadzenie imprez sportowych na żywo, 
Organizowanie społecznych imprez sportowych i  kulturalnych, 
Dostarczanie informacji na  temat aktywności sportowych, Usługi 
rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, Udzielanie informacji 
związanych z wydarzeniami sportowymi, Organizowanie, przygoto-
wywanie i  prowadzenie zawodów sportowych, Udostępnianie wy-
darzeń sportowych za pomocą strony internetowej, Organizowanie 
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych .

(111) 359448 (220) 2022 09 20 (210) 547367
(151) 2023 02 14 (441) 2022 10 31
(732) KRAWCZYK KACPER, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PUXXXLE
(510), (511) 10 Prezerwatywy, Urządzenia do masażu, Wibratory jako 
akcesoria erotyczne dla dorosłych, Środki pomocnicze do stymulacji 
seksualnej dla dorosłych, Sztuczne penisy, jako akcesoria erotyczne 
dla dorosłych, Sztuczne pochwy, jako akcesoria erotyczne dla do-
rosłych, Kulki dopochwowe, będące akcesoriami erotycznymi dla 
dorosłych, Przyrządy do powiększania penisa, stanowiące akcesoria 
erotyczne dla dorosłych, Gumowe lalki [akcesoria seksualne], Zabawki 
erotyczne, Rękawice do masażu, Fotele do masażu z wbudowanymi 
urządzeniami do  masażu, Przyrządy do  masażu ręcznego, 28 Ukła-
danki [puzzle], Puzzle, Puzzle [zabawki], Drewniane klocki do  bu-
dowania [zabawki], Układanki w  formie kostek, Łamigłówki, Puzzle 
mozaikowe, Maty z  puzzli piankowych [zabawki], 35 Promowanie 
[reklama] działalności gospodarczej, Reklama, Zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami 
toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  przyborami 
toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  przyborami 
higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przy-
borami higienicznymi dla ludzi, Usługi merchandisingu, Organizowa-
nie wystaw i imprez do celów handlowych lub reklamowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami erotycznymi .

(111) 359449 (220) 2022 09 09 (210) 547029
(151) 2023 02 20 (441) 2022 10 24
(732) OWCZAREK AGNIESZKA EXPO, Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Hello!Choco
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy 
diety do  użytku medycznego i  niemedycznego, Suplementy diety 
do użytku dietetycznego, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi 
wymaganiami dietetycznymi, Suplementy diety w  formie czekola-
dek, Suplementy diety w formie czekolady, Suplementy diety w for-
mie batonów, Suplementy diety z kakao lub czekoladą, Suplementy 
diety w formie cukierków, Białkowe suplementy diety, Mineralne su-
plementy diety, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety za-
wierające glukozę, Suplementy diety zawierające białko, Suplementy 
diety zawierające enzymy, Suplementy diety zawierające alginiany, 
Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy diety zawiera-
jące lecytynę, Suplementy diety z  białkiem sojowym, Suplementy 
diety sporządzone głównie z  minerałów, Zdrowotne suplementy 
diety sporządzone głównie z  minerałów, Dietetyczne substancje 
przystosowane do  celów medycznych i  niemedycznych, Dietetycz-
ne dodatki do  żywności, Tabletki witaminowe, Dodatki odżywcze, 
Dodatki witaminowe i  mineralne, Preparaty witaminowe w  postaci 

suplementów diety, Tabletki wspomagające odchudzanie, Preparaty 
medyczne do odchudzania, Preparaty pobudzające apetyt, Napoje 
witaminizowane, Lecznicze napoje izotoniczne, Lecznicze napoje 
mineralne, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Dodatki dietetyczne 
w formie napojów .

(111) 359450 (220) 2022 05 24 (210) 543354
(151) 2022 10 06 (441) 2022 06 20
(732) SMOLEŃ EWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Jennifer World
(510), (511) 44 Usługi w  zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnic-
twa i leśnictwa, Hodowla zwierząt, Usługi hodowli kotów, Doradztwo 
związane z hodowlą zwierząt, Sztuczne zapłodnienie zwierząt .

(111) 359451 (220) 2022 02 23 (210) 540243
(151) 2023 02 14 (441) 2022 10 31
(732) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W . M . FREDRYCH, M . FREDRYCH, 
Toruń (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) biały, czerwony, zielony
(531) 29 .01 .13, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .02 .07, 26 .11 .02, 26 .11 .06, 26 .11 .12
(510), (511) 7 Elektryczne przetwornice jednotwornikowe, Mechani-
zmy sterownicze do  maszyn i  silników, Przekładnie zębate, inne niż 
do pojazdów lądowych, Silniki elektryczne inne niż do pojazdów lą-
dowych, Silniki, inne niż do  pojazdów lądowych, Silniki napędowe, 
inne niż do pojazdów lądowych, Zawory [części maszyn lub silników], 
Zawory [części maszyn], 9 Alarmy, Alarmy antywłamaniowe, Alarmy 
dźwiękowe, Alarmy pożarowe, Anteny, Automatyczne wyłączniki cza-
sowe [z  wyłączeniem zegarmistrzostwa], Brzęczyki, Cewki elektrycz-
ne, Chipy [układy scalone], Czujniki, Czujniki parkowania do pojazdów, 
Czytniki [sprzęt przetwarzania danych], Drogowe światła sygnaliza-
cyjne [urządzenia sygnalizacyjne], Dzwonki [urządzenia ostrzegające], 
Elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, 
Elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, Elek-
tryczne dzwonki do drzwi, Elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, 
Elektryczne ściemniacze światła, Elektryczne urządzenia kontrolno – 
sterujące, Instalacje elektryczne, Instalacje elektryczne do  zdalnego 
sterowania procesami przemysłowymi, Gniazdka, wtyczki i inne kon-
takty [złącza elektryczne], Kodowane karty magnetyczne, Kolektory 
elektryczne, Końcówki [elektryczność], Lasery nie do celów medycz-
nych, Latarnie sygnalizacyjne, Łączniki elektryczne, Mierniki, Nadajniki 
sygnałów elektronicznych, Odbiorniki radiotelegraficzne, Procesory 
centralne, Przekaźniki elektryczne, Przełączniki elektryczne, Przełącz-
niki czasowe automatyczne, Przemienniki, inwertory [elektryczność], 
Przenośny radiowy sprzęt nadawczo-odbiorczy, Przetwornice jed-
notwornikowe, Przewodniki elektryczne, Radia [odbiorniki radiowe], 
Sprzężenia elektryczne, Sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, Sy-
reny, Światła błyskowe [sygnały świetlne], Układy scalone, Urządze-
nia do pomiarów precyzyjnych, Urządzenia do zdalnego sterowania, 
Urządzenia elektrodynamiczne do  zdalnego sterowania, Urządzenia 
elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, 
Urządzenia elektrodynamiczne do  zdalnego sterowania sygnałami, 
Wykrywacze [detektory], Wyłączniki samoczynne, Zamki elektrycz-
ne, Zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], 
Zespoły przewodów elektrycznych do samochodów, Złącza do prze-
wodów elektrycznych, 11 Armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz 
rur wodnych i gazowych, Lampy bezpieczeństwa, Lampy elektryczne, 
12 Alarmy antywłamaniowe do pojazdów, Alarmy do pojazdów, Urzą-
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dzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, Pojazdy zdalnie sterowane, 
inne niż zabawki, 37 Instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłama-
niowych, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Montaż i na-
prawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych .

(111) 359452 (220) 2022 02 09 (210) 539646
(151) 2023 02 21 (441) 2022 03 07
(732) MACIEJEWSKI MAREK, Wysoka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKYBOWLING
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 29 .01 .04, 29 .01 .06, 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 03 .07 .01, 01 .07 .12
(510), (511) 41 Kręgielnie, Udostępnianie kręgielni, Usługi torów krę-
glarskich, Obsługa centrów gry w kręgle, Usługi rozrywkowe związa-
ne z  grą w  kręgle (dziesięcioma kręglami), Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do gry w kręgle, Udostępnianie sprzętu i obiektów do gry 
w  kręgle, Planowanie i  przeprowadzanie imprez (rozrywka), Rezer-
wacja miejsc na  imprezy rozrywkowe, Rezerwacja sal na  imprezy 
rozrywkowe, Usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, Usługi roz-
rywkowe związane z konkursami, Usługi rozrywkowe w postaci kon-
kursów, Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, Obsługa gości 
na imprezach rozrywkowych, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci (roz-
rywka / edukacja), Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, 
Usługi w  zakresie firmowych imprez dla klientów lub pracowników 
(rozrywka), Usługi wynajmu związane ze  sprzętem i  obiektami dla 
edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Organizacja przyjęć, Planowanie 
przyjęć, Organizacja zawodów rekreacyjnych, Organizacja turniejów 
sportowych, Organizacja i  przeprowadzanie zawodów sportowych, 
Organizacja imprez sportowych, Organizacja imprez i  konkursów 
sportowych, Organizacja i  przeprowadzanie wydarzeń sportowych, 
Organizacja zajęć, Zapewnianie imprez rekreacyjnych, Organizowanie 
imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez sportowych, Przepro-
wadzanie imprez sportowych, Przygotowywanie imprez sportowych, 
Organizowanie imprez i zawodów sportowych, Organizowanie zawo-
dów i  imprez sportowych, Organizowanie i  zarządzanie imprezami 
sportowymi, Prowadzenie imprez sportowych na żywo, Organizowa-
nie zajęć sportowych i imprez sportowych, Organizowanie zawodów 
sportowych i imprez sportowych, Organizowanie imprez sportowych, 
zawodów i turniejów sportowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
na imprezy sportowe, wszystkie wymienione wyżej usługi wyłącznie 
w stosunku do kręgielni ., 43 Bary, Bary przekąskowe, Snack-bary, Bary 
sałatkowe, Usługi barowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Usługi 
snack-barów, Usługi barów z sokami, Usługi barów i restauracji, Usługi 
świadczone przez bary bistro, Usługi w zakresie barów szybkiej obsłu-
gi, Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, Oferowanie żyw-
ności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i na-
pojów w restauracjach i barach, Serwowanie napojów alkoholowych, 
Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie żywności napojów dla 
gości, Przygotowywanie posiłków i  napojów, Imprezy firmowe (za-
pewnianie jedzenia i napojów), Oferowanie żywności i napojów dla 
gości, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi 
klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, Przygotowywa-
nie posiłków, Usługi w  zakresie przygotowywania posiłków, Usługi 
zaopatrzenia w napoje, Usługi zaopatrzenia w żywność, Przygotowy-
wanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spoży-
cia, Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, Organizacja ca-
teringu na imprezy urodzinowe, wszystkie wymienione wyżej usługi 
wyłącznie w stosunku do kręgielni . .

(111) 359453 (220) 2022 08 09 (210) 545955
(151) 2023 01 23 (441) 2022 09 26
(732) DEVENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DEVENTE
(510), (511) 6 Drzwi metalowe, Aluminiowe drzwi do mieszkań, Drzwi 
(kołatki do-), Drzwi i okna metalowe, Drzwi (futryny do-) metalowe, 

Drobnica metalowa do  drzwi, 16 Materiały drukowane, Materiały 
szkoleniowe i  instruktażowe, Afisze, plakaty, Arkusze informacyjne, 
Banery wystawowe wykonane z  kartonu, Banery wystawowe z  pa-
pieru, Bloczki do zapisywania, Bloki do pisania, Częściowo drukowa-
ne formularze, Druki, Drukowane arkusze informacyjne, Drukowane 
emblematy, Drukowane etykietki papierowe, Drukowane kartonowe 
tablice reklamowe, Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowa-
ne ulotki informacyjne, Drukowany materiał promocyjny, Etykiety 
z  papieru, Graficzne (reprodukcje-), Kalendarze drukowane, Kartki 
do korespondencji, Karty obrazkowe, Katalogi, Kwestionariusze dru-
kowane, Materiały drukowane do  celów instruktażowych, Naklejki, 
Obwoluty na dokumenty, Kartki do notowania, Papierowe materiały 
biurowe, Plakaty reklamowe, Podkładki na  biurko, Pojemniki na  ar-
tykuły papiernicze, Proporczyki z  papieru, Reklamowe szyldy pa-
pierowe, Reklamowe znaki z  tektury, Reklamowe znaki papierowe, 
Reprodukcje graficzne, Segregatory do  prezentowania, Skoroszyty 
i segregatory, Stojaki na dokumenty, Szyldy z papieru lub z kartonu, 
Taśmy elastyczne do użytku biurowego, Teczki na dokumenty, Ulotki 
drukowane, Ulotki instrukcyjne, Zakładki, 19 Drzwi drewniane, Drew-
niane ościeżnice drzwiowe, Futryny drzwiowe drewniane, Drzwi 
niemetalowe, Drzwi harmonijkowe, niemetalowe, Drzwi izolacyjne 
z  materiałów niemetalowych, Drzwi ochronne niemetalowe, Drzwi 
oszklone, niemetalowe, Drzwi przesuwne, niemetalowe, Drzwi wa-
hadłowe niemetalowe, Drzwi wewnętrzne, niemetalowe, Drzwi wy-
konane z drewna do budynków, Drzwi wykonane z plastiku do bu-
dynków, Drzwiowe (ościeżnice-) niemetalowe, Futryny do  drzwi 
(nie  z  metalu), Futryny drzwiowe niemetalowe, Futryny (niemeta-
lowe-) do  szklanych drzwi, Harmonijkowe (drzwi-) niemetalowe, 
Moskitiery (niemetalowe-) na  drzwi, Niemetalowe drzwi obrotowe, 
Niemetalowe drzwi przezroczyste do budynków, Niemetalowe futry-
ny do  drzwi, Niemetalowe ościeżnice do  drzwi, Niemetalowe ramy 
do drzwi oszklonych, Niemetalowe żaluzje zewnętrzne, Obicia drzwi 
(niemetalowe-), Panele szklane do drzwi, Winylowe drzwi ogrodowe, 
Zewnętrzne drzwi, niemetalowe, Drzwi płycinowe, tłoczone, pełne 
i przeszklone do mieszkań domów, biur z drewna, materiału drew-
nopodobnego, MDF, Skrzydła drzwiowe przylgowe, Drzwi z izolacją 
akustyczną do  hoteli, biur, domów wczasowych, pensjonatów, 35 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Dostarczanie infor-
macji za pośrednictwem internetu na temat sprzedaży drzwi, Udo-
stępnianie informacji o  produktach konsumenckich dotyczących 
drzwi, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i  sprze-
dawców towarów i usług .

(111) 359454 (220) 2022 08 09 (210) 545956
(151) 2023 01 23 (441) 2022 09 26
(732) DEVENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Vette
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruk-
tażowe, Afisze, plakaty, Arkusze informacyjne, Banery wystawowe 
wykonane z kartonu, Banery wystawowe z papieru, Bloczki do zapi-
sywania, Bloki do pisania, Częściowo drukowane formularze, Druki, 
Drukowane arkusze informacyjne, Drukowane emblematy, Druko-
wane etykietki papierowe, Drukowane kartonowe tablice reklamo-
we, Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane ulotki informacyj-
ne, Drukowany materiał promocyjny, Etykiety z  papieru, Graficzne 
(reprodukcje-), Kalendarze drukowane, Kartki do  korespondencji, 
Karty obrazkowe, Katalogi, Kwestionariusze drukowane, Materiały 
drukowane do celów instruktażowych, Naklejki, Obwoluty na doku-
menty, Kartki do  notowania, Papierowe materiały biurowe, Plakaty 
reklamowe, Podkładki na biurko, Pojemniki na artykuły papiernicze, 
Proporczyki z  papieru, Reklamowe szyldy papierowe, Reklamowe 
znaki z  tektury, Reklamowe znaki papierowe, Reprodukcje graficz-
ne, Segregatory do prezentowania, Skoroszyty i segregatory, Stoja-
ki na dokumenty, Szyldy z papieru lub z kartonu, Taśmy elastyczne 
do użytku biurowego, Teczki na dokumenty, Ulotki drukowane, Ulot-
ki instrukcyjne, Zakładki, 19 Drzwi drewniane, Drewniane ościeżnice 
drzwiowe, Futryny drzwiowe drewniane, Drzwi niemetalowe, Drzwi 
harmonijkowe, niemetalowe, Drzwi izolacyjne z materiałów nieme-
talowych, Drzwi ochronne niemetalowe, Drzwi oszklone, niemeta-
lowe, Drzwi przesuwne, niemetalowe, Drzwi wahadłowe niemeta-
lowe, Drzwi wewnętrzne, niemetalowe, Drzwi wykonane z  drewna 
do budynków, Drzwi wykonane z plastiku do budynków, Drzwiowe 
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(ościeżnice-) niemetalowe, Futryny do drzwi (nie z metalu), Futryny 
drzwiowe niemetalowe, Futryny (niemetalowe-) do szklanych drzwi, 
Harmonijkowe (drzwi-) niemetalowe, Moskitiery (niemetalowe-) 
na drzwi, Niemetalowe drzwi obrotowe, Niemetalowe drzwi przezro-
czyste do budynków, Niemetalowe futryny do drzwi, Niemetalowe 
ościeżnice do  drzwi, Niemetalowe ramy do  drzwi oszklonych, Nie-
metalowe żaluzje zewnętrzne, Obicia drzwi (niemetalowe-), Panele 
szklane do drzwi, Winylowe drzwi ogrodowe, Zewnętrzne drzwi, nie-
metalowe, Drzwi płycinowe, tłoczone, pełne i przeszklone do miesz-
kań domów, biur z  drewna, materiału drewnopodobnego, MDF, 
Skrzydła drzwiowe przylgowe, Drzwi z izolacją akustyczną do hoteli, 
biur, domów wczasowych, pensjonatów .

(111) 359455 (220) 2022 09 29 (210) 547680
(151) 2023 02 16 (441) 2022 10 31
(732) MAJCHERCZYK PAULINA, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lamina
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruk-
tażowe, Afisze, plakaty, Arkusze informacyjne, Banery wystawowe 
wykonane z kartonu, Banery wystawowe z papieru, Bloczki do zapi-
sywania, Bloki do pisania, Częściowo drukowane formularze, Druki, 
Drukowane arkusze informacyjne, Drukowane emblematy, Druko-
wane etykietki papierowe, Drukowane kartonowe tablice reklamo-
we, Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane ulotki informacyj-
ne, Drukowany materiał promocyjny, Etykiety z  papieru, Graficzne 
(Reprodukcje-), Kalendarze drukowane, Kartki do  korespondencji, 
Karty obrazkowe, Katalogi, Kwestionariusze drukowane, Materiały 
drukowane do celów instruktażowych, Naklejki, Obwoluty na doku-
menty, Kartki do  notowania, Papierowe materiały biurowe, Plakaty 
reklamowe, Podkładki na biurko, Pojemniki na artykuły papiernicze, 
Proporczyki z  papieru, Reklamowe szyldy papierowe, Reklamowe 
znaki z  tektury, Reklamowe znaki papierowe, Reprodukcje graficz-
ne, Segregatory do prezentowania, Skoroszyty i segregatory, Stoja-
ki na dokumenty, Szyldy z papieru lub z kartonu, Taśmy elastyczne 
do użytku biurowego, Teczki na dokumenty, Ulotki drukowane, Ulot-
ki instrukcyjne, Zakładki, 19 Drzwi drewniane, Drewniane ościeżnice 
drzwiowe, Futryny drzwiowe drewniane, Drzwi niemetalowe, Drzwi 
harmonijkowe, niemetalowe, Drzwi izolacyjne z materiałów nieme-
talowych, Drzwi ochronne niemetalowe, Drzwi oszklone, niemeta-
lowe, Drzwi przesuwne, niemetalowe, Drzwi wahadłowe niemeta-
lowe, Drzwi wewnętrzne, niemetalowe, Drzwi wykonane z  drewna 
do budynków, Drzwi wykonane z plastiku do budynków, Drzwiowe 
(Ościeżnice-) niemetalowe, Futryny do drzwi (nie z metalu), Futryny 
drzwiowe niemetalowe, Futryny (Niemetalowe-) do szklanych drzwi, 
Harmonijkowe (Drzwi-) niemetalowe, Moskitiery (Niemetalowe-) 
na drzwi, Niemetalowe drzwi obrotowe, Niemetalowe drzwi przezro-
czyste do budynków, Niemetalowe futryny do drzwi, Niemetalowe 
ościeżnice do  drzwi, Niemetalowe ramy do  drzwi oszklonych, Nie-
metalowe żaluzje zewnętrzne, Obicia drzwi (Niemetalowe-), Panele 
szklane do drzwi, Winylowe drzwi ogrodowe, Zewnętrzne drzwi, nie-
metalowe, Drzwi płycinowe, tłoczone, pełne i przeszklone do miesz-
kań domów, biur z  drewna, materiału drewnopodobnego, MDF, 
Skrzydła drzwiowe przylgowe, Drzwi z izolacją akustyczną do hoteli, 
biur, domów wczasowych, pensjonatów .

(111) 359456 (220) 2022 09 29 (210) 547681
(151) 2023 02 17 (441) 2022 10 31
(732) MAJCHERCZYK PAULINA, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Materia
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruk-
tażowe, Afisze, plakaty, Arkusze informacyjne, Banery wystawowe 
wykonane z kartonu, Banery wystawowe z papieru, Bloczki do zapi-
sywania, Bloki do pisania, Częściowo drukowane formularze, Druki, 
Drukowane arkusze informacyjne, Drukowane emblematy, Druko-
wane etykietki papierowe, Drukowane kartonowe tablice reklamo-
we, Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane ulotki informacyj-
ne, Drukowany materiał promocyjny, Etykiety z  papieru, Graficzne 
(Reprodukcje-), Kalendarze drukowane, Kartki do  korespondencji, 
Karty obrazkowe, Katalogi, Kwestionariusze drukowane, Materiały 
drukowane do celów instruktażowych, Naklejki, Obwoluty na doku-
menty, Kartki do  notowania, Papierowe materiały biurowe, Plakaty 

reklamowe, Podkładki na biurko, Pojemniki na artykuły papiernicze, 
Proporczyki z  papieru, Reklamowe szyldy papierowe, Reklamowe 
znaki z  tektury, Reklamowe znaki papierowe, Reprodukcje graficz-
ne, Segregatory do prezentowania, Skoroszyty i segregatory, Stoja-
ki na dokumenty, Szyldy z papieru lub z kartonu, Taśmy elastyczne 
do użytku biurowego, Teczki na dokumenty, Ulotki drukowane, Ulot-
ki instrukcyjne, Zakładki, 19 Drzwi drewniane, Drewniane ościeżnice 
drzwiowe, Futryny drzwiowe drewniane, Drzwi niemetalowe, Drzwi 
harmonijkowe, niemetalowe, Drzwi izolacyjne z materiałów nieme-
talowych, Drzwi ochronne niemetalowe, Drzwi oszklone, niemeta-
lowe, Drzwi przesuwne, niemetalowe, Drzwi wahadłowe niemeta-
lowe, Drzwi wewnętrzne, niemetalowe, Drzwi wykonane z  drewna 
do budynków, Drzwi wykonane z plastiku do budynków, Drzwiowe 
(Ościeżnice-) niemetalowe, Futryny do drzwi (nie z metalu), Futryny 
drzwiowe niemetalowe, Futryny (Niemetalowe-) do szklanych drzwi, 
Harmonijkowe (Drzwi-) niemetalowe, Moskitiery (Niemetalowe-) 
na drzwi, Niemetalowe drzwi obrotowe, Niemetalowe drzwi przezro-
czyste do budynków, Niemetalowe futryny do drzwi, Niemetalowe 
ościeżnice do  drzwi, Niemetalowe ramy do  drzwi oszklonych, Nie-
metalowe żaluzje zewnętrzne, Obicia drzwi (Niemetalowe-), Panele 
szklane do drzwi, Winylowe drzwi ogrodowe, Zewnętrzne drzwi, nie-
metalowe, Drzwi płycinowe, tłoczone, pełne i przeszklone do miesz-
kań domów, biur z  drewna, materiału drewnopodobnego, MDF, 
Skrzydła drzwiowe przylgowe, Drzwi z izolacją akustyczną do hoteli, 
biur, domów wczasowych, pensjonatów .

(111) 359457 (220) 2022 08 10 (210) 546042
(151) 2023 02 02 (441) 2022 10 17
(732) DEVENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Aurum
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruk-
tażowe, Afisze, plakaty, Arkusze informacyjne, Banery wystawowe 
wykonane z kartonu, Banery wystawowe z papieru, Bloczki do zapi-
sywania, Bloki do  pisania, Częściowo drukowane formularze, Druki, 
Drukowane arkusze informacyjne, Drukowane emblematy, Drukowa-
ne etykietki papierowe, Drukowane kartonowe tablice reklamowe, 
Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane ulotki informacyjne, 
Drukowany materiał promocyjny, Etykiety z  papieru, Reprodukcje 
graficzne, Kalendarze drukowane, Kartki do korespondencji, Karty ob-
razkowe, Katalogi, Kwestionariusze drukowane, Materiały drukowane 
do  celów instruktażowych, Naklejki, Obwoluty na  dokumenty, Kart-
ki do  notowania, Papierowe materiały biurowe, Plakaty reklamowe, 
Podkładki na biurko, Pojemniki na artykuły papiernicze, Proporczyki 
z papieru, Reklamowe szyldy papierowe, Reklamowe znaki z tektury, 
Reklamowe znaki papierowe, Reprodukcje graficzne, Segregatory 
do  prezentowania, Skoroszyty i  segregatory, Stojaki na  dokumenty, 
Szyldy z  papieru lub z  kartonu, Taśmy elastyczne do  użytku biuro-
wego, Teczki na  dokumenty, Ulotki drukowane, Ulotki instrukcyjne, 
Zakładki, 19 Drzwi drewniane, Drewniane ościeżnice drzwiowe, Fu-
tryny drzwiowe drewniane, Drzwi niemetalowe, Drzwi harmonij-
kowe, niemetalowe, Drzwi izolacyjne z  materiałów niemetalowych, 
Drzwi ochronne niemetalowe, Drzwi oszklone, niemetalowe, Drzwi 
przesuwne, niemetalowe, Drzwi wahadłowe niemetalowe, Drzwi 
wewnętrzne, niemetalowe, Drzwi wykonane z drewna do budynków, 
Drzwi wykonane z plastiku do budynków, Ościeżnice drzwiowe nie-
metalowe, Futryny do drzwi (nie z metalu), Futryny drzwiowe niemeta-
lowe, Niemetalowe futryny do szklanych drzwi, Drzwi harmonijkowe 
niemetalowe, Niemetalowe moskitiery na drzwi, Niemetalowe drzwi 
obrotowe, Niemetalowe drzwi przezroczyste do budynków, Nieme-
talowe futryny do  drzwi, Niemetalowe ościeżnice do  drzwi, Nieme-
talowe ramy do drzwi oszklonych, Niemetalowe żaluzje zewnętrzne, 
Niemetalowe obicia drzwi, Panele szklane do drzwi, Winylowe drzwi 
ogrodowe, Zewnętrzne drzwi, niemetalowe, Drzwi płycinowe, tłoczo-
ne, pełne i przeszklone do mieszkań domów, biur z drewna, materiału 
drewnopodobnego, MDF, Skrzydła drzwiowe przylgowe, Drzwi z izo-
lacją akustyczną do hoteli, biur, domów wczasowych, pensjonatów .

(111) 359458 (220) 2022 08 10 (210) 546043
(151) 2023 02 02 (441) 2022 10 17
(732) DEVENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kielce (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) Manilla
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i  in-
struktażowe, Afisze, plakaty, Arkusze informacyjne, Banery wysta-
wowe wykonane z  kartonu, Banery wystawowe z  papieru, Bloczki 
do zapisywania, Bloki do pisania, Częściowo drukowane formularze, 
Druki, Drukowane arkusze informacyjne, Drukowane emblematy, 
Drukowane etykietki papierowe, Drukowane kartonowe tablice 
reklamowe, Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane ulotki 
informacyjne, Drukowany materiał promocyjny, Etykiety z  papieru, 
Reprodukcje graficzne, Kalendarze drukowane, Kartki do korespon-
dencji, Karty obrazkowe, Katalogi, Kwestionariusze drukowane, Ma-
teriały drukowane do  celów instruktażowych, Naklejki, Obwoluty 
na dokumenty, Kartki do notowania, Papierowe materiały biurowe, 
Plakaty reklamowe, Podkładki na biurko, Pojemniki na artykuły pa-
piernicze, Proporczyki z papieru, Reklamowe szyldy papierowe, Re-
klamowe znaki z tektury, Reklamowe znaki papierowe, Reprodukcje 
graficzne, Segregatory do prezentowania, Skoroszyty i segregatory, 
Stojaki na  dokumenty, Szyldy z  papieru lub z  kartonu, Taśmy ela-
styczne do  użytku biurowego, Teczki na  dokumenty, Ulotki druko-
wane, Ulotki instrukcyjne, Zakładki, 19 Drzwi drewniane, Drewniane 
ościeżnice drzwiowe, Futryny drzwiowe drewniane, Drzwi niemeta-
lowe, Drzwi harmonijkowe, niemetalowe, Drzwi izolacyjne z materia-
łów niemetalowych, Drzwi ochronne niemetalowe, Drzwi oszklone, 
niemetalowe, Drzwi przesuwne, niemetalowe, Drzwi wahadłowe 
niemetalowe, Drzwi wewnętrzne, niemetalowe, Drzwi wykonane 
z drewna do budynków, Drzwi wykonane z plastiku do budynków, 
Ościeżnice drzwiowe niemetalowe, Futryny do drzwi (nie z metalu), 
Futryny drzwiowe niemetalowe, Niemetalowe futryny do szklanych 
drzwi, Drzwi harmonijkowe niemetalowe, Niemetalowe moskitiery 
na drzwi, Niemetalowe drzwi obrotowe, Niemetalowe drzwi przezro-
czyste do budynków, Niemetalowe futryny do drzwi, Niemetalowe 
ościeżnice do drzwi, Niemetalowe ramy do drzwi oszklonych, Nieme-
talowe żaluzje zewnętrzne, Niemetalowe obicia drzwi, Panele szkla-
ne do drzwi, Winylowe drzwi ogrodowe, Zewnętrzne drzwi, nieme-
talowe, Drzwi płycinowe, tłoczone, pełne i przeszklone do mieszkań 
domów, biur z drewna, materiału drewnopodobnego, MDF, Skrzydła 
drzwiowe przylgowe, Drzwi z izolacją akustyczną do hoteli, biur, do-
mów wczasowych, pensjonatów .

(111) 359459 (220) 2022 09 29 (210) 547678
(151) 2023 02 22 (441) 2022 10 31
(732) MAJCHERCZYK PAULINA, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Oxydia
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruk-
tażowe, Afisze, plakaty, Arkusze informacyjne, Banery wystawowe 
wykonane z kartonu, Banery wystawowe z papieru, Bloczki do zapi-
sywania, Bloki do pisania, Częściowo drukowane formularze, Druki, 
Drukowane arkusze informacyjne, Drukowane emblematy, Druko-
wane etykietki papierowe, Drukowane kartonowe tablice reklamo-
we, Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane ulotki informacyj-
ne, Drukowany materiał promocyjny, Etykiety z  papieru, Graficzne 
(Reprodukcje-), Kalendarze drukowane, Kartki do  korespondencji, 
Karty obrazkowe, Katalogi, Kwestionariusze drukowane, Materiały 
drukowane do celów instruktażowych, Naklejki, Obwoluty na doku-
menty, Kartki do  notowania, Papierowe materiały biurowe, Plakaty 
reklamowe, Podkładki na biurko, Pojemniki na artykuły papiernicze, 
Proporczyki z  papieru, Reklamowe szyldy papierowe, Reklamowe 
znaki z  tektury, Reklamowe znaki papierowe, Reprodukcje graficz-
ne, Segregatory do prezentowania, Skoroszyty i segregatory, Stoja-
ki na dokumenty, Szyldy z papieru lub z kartonu, Taśmy elastyczne 
do użytku biurowego, Teczki na dokumenty, Ulotki drukowane, Ulot-
ki instrukcyjne, Zakładki, 19 Drzwi drewniane, Drewniane ościeżnice 
drzwiowe, Futryny drzwiowe drewniane, Drzwi niemetalowe, Drzwi 
harmonijkowe, niemetalowe, Drzwi izolacyjne z materiałów nieme-
talowych, Drzwi ochronne niemetalowe, Drzwi oszklone, niemeta-
lowe, Drzwi przesuwne, niemetalowe, Drzwi wahadłowe niemeta-
lowe, Drzwi wewnętrzne, niemetalowe, Drzwi wykonane z  drewna 
do budynków, Drzwi wykonane z plastiku do budynków, Drzwiowe 
(Ościeżnice-) niemetalowe, Futryny do drzwi (nie z metalu), Futryny 
drzwiowe niemetalowe, Futryny (Niemetalowe-) do szklanych drzwi, 
Harmonijkowe (Drzwi-) niemetalowe, Moskitiery (Niemetalowe-) 
na drzwi, Niemetalowe drzwi obrotowe, Niemetalowe drzwi przezro-

czyste do budynków, Niemetalowe futryny do drzwi, Niemetalowe 
ościeżnice do  drzwi, Niemetalowe ramy do  drzwi oszklonych, Nie-
metalowe żaluzje zewnętrzne, Obicia drzwi (Niemetalowe-), Panele 
szklane do drzwi, Winylowe drzwi ogrodowe, Zewnętrzne drzwi, nie-
metalowe, Drzwi płycinowe, tłoczone, pełne i przeszklone do miesz-
kań domów, biur z  drewna, materiału drewnopodobnego, MDF, 
Skrzydła drzwiowe przylgowe, Drzwi z izolacją akustyczną do hoteli, 
biur, domów wczasowych, pensjonatów .

(111) 359460 (220) 2022 04 26 (210) 542390
(151) 2022 08 26 (441) 2022 05 09
(732) WRÓBLEWSKA-WILCZYŃSKI KAJA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przestrzeń Terapii Vaya
(540) 

(591) fioletowy, zielony, niebieski
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .03 .11, 05 .03 .09, 
05 .03 .13, 05 .03 .14
(510), (511) 44 Usługi w  zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usłu-
gi w zakresie zdrowia psychicznego, Aromaterapia, Badania w celu 
oceny zagrożenia dla zdrowia, Badania w  zakresie diagnozy stanu 
zdrowia, Doradztwo dietetyczne, Doradztwo dotyczące alergii, Do-
radztwo dotyczące ochrony zdrowia, Doradztwo w  zakresie diety 
i odżywiania się, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Do-
radztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Doradztwo żywieniowe, 
Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, Dostarczanie infor-
macji z  dziedziny opieki zdrowotnej za  pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, Hipnoterapia, Informacje dotyczące masażu, 
Konsultacje z dziedziny żywienia, Leczenie pacjentów uzależnionych 
od  narkotyków, Leczenie pacjentów uzależnionych od  substancji 
narkotycznych, Leczenie uzależnień, Leczenie uzależnienia od  nar-
kotyków, Leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, Masaż, Masaże, Mu-
zykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, 
Ocena kontroli wagi, Ocena ryzyka w  zakresie zdrowia, Ochrona 
zdrowia, Opieka medyczna i zdrowotna, Opieka zdrowotna w zakre-
sie terapii relaksacyjnej, Opieka zdrowotna związana z naturopatią, 
Ośrodki zdrowia, Pomoc osobom w  rzucaniu palenia, Poradnictwo 
dietetyczne, Poradnictwo w zakresie odżywiania, Poradnictwo zwią-
zane z  terapią zajęciową, Poradnictwo żywieniowe, Porady i  do-
radztwo w zakresie stylu życia do celów medycznych, Profesjonalne 
doradztwo w  zakresie ochrony zdrowia, Profesjonalne doradztwo 
w  zakresie zdrowia, Profesjonalne doradztwo w  zakresie żywienia, 
Profesjonalne doradztwo związane z dietą, Rehabilitacja pacjentów 
uzależnionych od  alkoholu, Świadczenie usług w  zakresie opieki 
zdrowotnej, Terapia tańcem, Terapia w  zakresie rzucenia palenia, 
Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywie-
niowego, Udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez tele-
fon, Udzielanie informacji zdrowotnej, Udzielanie informacji związa-
nych z odżywianiem, Udzielanie informacji w zakresie suplementów 
diety i odżywiania, Udzielanie informacji związanych z suplementa-
mi diety i odżywczymi, Usługi doradcze dotyczące odżywiania, Usłu-
gi doradcze i  informacyjne w  dziedzinie zdrowia, Usługi doradcze 
i  konsultacyjne w  zakresie odżywiania, Usługi doradcze w  zakresie 
odchudzania, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi doradcze 
w zakresie żywienia, Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, 
Usługi doradcze związane z dietą, Usługi doradztwa w zakresie kon-
trolowania wagi, Usługi doradztwa związane z odchudzaniem, Usługi 
doradztwa żywieniowego, Usługi informacji medycznej świadczone 
za pośrednictwem Internetu, Usługi informacyjne w zakresie opieki 
zdrowotnej, Usługi klinik zdrowia, Usługi terapeutyczne, Usługi te-
rapii autogenicznej, Usługi w zakresie leczenia bezsenności, Usługi 
w zakresie leczenia nałogu palenia, Usługi w zakresie leczenia uzależ-
nień, Usługi w zakresie medytacji, Usługi w zakresie muzykoterapii, 
Usługi w zakresie odchudzania, Usługi w zakresie patologii związane 
z leczeniem osób, Usługi w zakresie terapii za pomocą światła, Zioło-
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lecznictwo, Badania psychologiczne, Badanie osobowości do celów 
psychologicznych, Badanie osobowości [usługi w  zakresie zdrowia 
psychicznego], Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia 
dolegliwości medycznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego 
łagodzenia dolegliwości medycznych, Doradztwo psychologiczne, 
Analiza zachowania do  celów medycznych, Doradztwo związane 
z psychologią integralną, Konsultacje psychologiczne, Leczenie psy-
chologiczne, Opieka psychologiczna, Poradnictwo psychologiczne, 
Poradnictwo psychologiczne dla personelu, Porady psychologiczne, 
Przeprowadzanie ocen i badań psychologicznych, Przeprowadzanie 
testów psychologicznych, Przeprowadzanie testów psychologicz-
nych do  celów medycznych, Przeprowadzanie testów psychome-
trycznych do  celów medycznych, Przygotowywanie profili psycho-
logicznych, Przygotowywanie profilów psychologicznych do  celów 
medycznych, Psychoterapia, Psychoterapia holistyczna, Terapia 
dialektyczno-behawioralna (DBT), Terapia poznawczo-behawioralna 
(ang . cognitive-behavioral therapy – CBT), Terapia psychologiczna 
dla małych dzieci, Terapia sztuką, Terapia z udziałem zwierząt [zoo-
terapia], Udzielanie informacji dotyczących modyfikacji zachowania, 
Udzielanie informacji z zakresu psychologii, Usługi badań przesiewo-
wych w kierunku nadpobudliwości psychoruchowej z brakiem kon-
centracji uwagi (ADHD), Usługi badań przesiewowych w  kierunku 
nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), Usługi 
badań przesiewowych w kierunku zaburzeń uwagi (ADD), Usługi ba-
dań przesiewowych w kierunku zaburzeń koncentracji (ADD), Usługi 
diagnozy psychologicznej, Usługi doradcze dotyczące zachowania 
ludzkiego, Usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, 
Usługi psychologów, Usługi psychoterapeuty, Usługi psychotera-
peutyczne, Usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych, Usługi 
w  zakresie oceny osobowości [usługi w  zakresie zdrowia psychicz-
nego], Usługi w  zakresie oceny psychologicznej, Usługi w  zakresie 
psychologii dla osób indywidualnych i  grup, Zapewnianie leczenia 
psychologicznego, Usługi w zakresie testów psychologicznych, Usłu-
gi w zakresie psychologii pracy .

(111) 359461 (220) 2022 04 22 (210) 542253
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 23
(732) KUROWSKI MARCIN, Krze Duże (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sanchez Racing
(540) 

(591) czarny, niebieski, szary
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .13, 26 .04 .02, 26 .04 .04, 
26 .11 .01, 26 .11 .06
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, 37 Naprawa i konserwacja 
motocykli .

(111) 359462 (220) 2022 04 21 (210) 542258
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 16
(732) RBR RYCHTER BORAWSKI RANISZEWSKA KANCELARIA 
DORADCÓW PODATKOWYCH I RADCÓW PRAWNYCH  
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RBR
(510), (511) 35 Audyt działalności gospodarczej, badanie bizneso-
we, badanie dotyczące działalności gospodarczej, negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, outsourcing (doradztwo biz-
nesowe), przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi wypełnia-
nia zeznań podatkowych, 45 Audyty zgodności z  prawem, audyty 
zgodności z przepisami, doradztwo w zakresie własności intelektu-
alnej, doręczanie pism i orzeczeń w postępowaniu sądowym, usługi 
adwokackie, usługi pomocy w  sprawach spornych, usługi prawne 
dotyczące licencji, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów 
dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów 
prawnych, usługi związane z przeniesieniem tytułu własności (usłu-
gi prawne) .

(111) 359463 (220) 2022 04 22 (210) 542274
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 23
(732) SZCZYPIOR ALEKSANDRA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEBLE OD DRWALA
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 05 .01 .03, 05 .01 .05, 
05 .01 .16, 12 .01 .10, 26 .11 .03, 26 .11 .06, 26 .11 .07, 26 .11 .08, 26 .11 .10
(510), (511) 20 Wyroby artystyczne wykonane z drewna, Meble i ak-
cesoria meblowe wyposażenia domu, Statuetki, figurki, dzieła sztu-
ki, ozdoby i  dekoracje wykonane z  takich materiałów, jak drewno, 
wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, Dekoracje 
ścienne 3D wykonane z drewna, Dzieła sztuki z drewna, wosku, gip-
su lub tworzyw sztucznych, Figurki drewniane, Ozdobne figurki akcji 
z  drewna, 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa za  pośrednictwem 
radia, telewizji oraz sieci Internet mebli, akcesoriów meblowych 
wyposażenia domu, wyrobów z  drewna, wyrobów artystycznych 
z  drewna, statuetek, figurek, dzieł sztuki, ozdób i  dekoracji wyko-
nanych z  takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z  tworzyw 
sztucznych, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów pa-
pierniczych, artykułów dekoracyjnych, gier i zabawek, figurek drew-
nianych, ozdobnych figurek akcji z  drewna, dekoracji ściennych 3D 
wykonanych z  drewna, Pomoc w  prowadzeniu działalności gospo-
darczej, zarządzanie i  administrowanie działalnością gospodarczą, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi aukcyjne .

(111) 359464 (220) 2022 04 21 (210) 542278
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) WIECZOREK DARIUSZ JANDA PANEL, Rumia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAJSKIE ZACISZE
(540) 

(591) biały, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, granatowy, niebieski, 
szary
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 07 .03 .11, 07 .03 .02
(510), (511) 35 Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Obsługa 
marketingowa obrotu nieruchomościami, Reklamowanie nieruchomości 
mieszkaniowych i komercyjnych, Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Za-
rządzanie mieszkaniami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposa-
żeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem 
domu, Promocja sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą w  zakresie projektów budowlanych, Usługi 
handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, Aukcje nieru-
chomości, Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczą-
ce nieruchomości, Analiza marketingowa nieruchomości, Obsługa marke-
tingowa obrotu nieruchomościami, Reklamowanie nieruchomości 
mieszkaniowych i komercyjnych, 36 Finansowanie nieruchomości, Wy-
cena nieruchomości, Agencje nieruchomości, Wynajem nieruchomości, 
Powiernictwo nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie 
nieruchomościami, Usługi nabywania nieruchomości, Zarządzanie port-
felem nieruchomości, Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Orga-
nizowanie wynajmu nieruchomości, Usługi kredytowania nieruchomo-
ści, Administrowanie nieruchomościami, Ubezpieczenia majątkowe 
[nieruchomości], Ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, Wyceny 
finansowe nieruchomości dzierżawionych, Organizacja najmu nierucho-
mości handlowych, Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, Ubez-
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pieczenie dla właścicieli nieruchomości, Organizowanie ograniczonej 
własności nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieru-
chomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Usługi kon-
sultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieru-
chomości, Zarządzanie inwestycjami w  nieruchomości, Usługi 
zarządzania nieruchomościami, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), 
Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Inwestowanie w nierucho-
mości, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Usługi wyceny nierucho-
mości, Ocena nieruchomości [wycena], Wycena nieruchomości [finanso-
wa], Wyceny finansowe nieruchomości, Usługi finansowania zakupu 
nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Doradztwo w zakresie 
nieruchomości, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, Oce-
na i wycena nieruchomości, Organizowanie finansowania zakupu nieru-
chomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nie-
ruchomości, Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, 
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi agencji pośrednictwa 
nieruchomości mieszkaniowych, Usługi związane ze  współwłasnością 
nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości, 
Usługi finansowe w zakresie nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie za-
kupu nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące rozbudowy nierucho-
mości, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Usługi 
powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieru-
chomości korporacyjnych, Usługi w zakresie wyceny nieruchomości, Ad-
ministrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, 
Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi w zakresie 
ubezpieczania nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące nabywania 
nieruchomości, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieru-
chomości], Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, Wyce-
ny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, Usługi doradcze 
dotyczące wyceny nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących 
rynku nieruchomości, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczą-
ce nieruchomości, Pobieranie podatków od  nieruchomości komercyj-
nych, Planowanie finansów w zakresie nieruchomości, Nabywanie nieru-
chomości [dla osób trzecich], Organizowanie najmu nieruchomości 
na wynajem, Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomo-
ści, Usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, Dzierżawa nierucho-
mości posiadanych na własność, Udzielanie informacji dotyczących wy-
ceny nieruchomości, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, 
Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Agencje pośrednic-
twa w handlu nieruchomościami, Usługi zarządzania inwestycjami w za-
kresie nieruchomości, Usługi w  zakresie wyszukiwania nieruchomości 
mieszkaniowych, Usługi agencji w  zakresie dzierżawy nieruchomości, 
Wycena finansowa majątku osobistego i nieruchomości, Nabywanie nie-
ruchomości na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie odnawiania dzierża-
wy nieruchomości, Zabezpieczanie środków finansowych na zakup nie-
ruchomości, Usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, Usługi 
pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Planowanie doty-
czące powiernictwa w  zakresie nieruchomości, Organizowanie umów 
dzierżawy i najmu nieruchomości, Usługi agencji w zakresie komercyj-
nych nieruchomości, Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, 
Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Doradz-
two finansowe związane z  inwestowaniem w  nieruchomości, Usługi 
agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Udzielanie in-
formacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Interne-
tu, Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwesty-
cjami w  majątek nieruchomy, Usługi agencji nieruchomości związane 
z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi sprzedaży nieruchomości, 37 Budo-
wanie nieruchomości, Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa 
nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości przemysłowych, 
Budowa nieruchomości mieszkalnych, Konserwacja nieruchomości, 
Sprzątanie nieruchomości, Remont nieruchomości, Usługi doradcze do-
tyczące renowacji nieruchomości, Usługi nadzoru budowlanego w  za-
kresie projektów dotyczących nieruchomości, Budowa domów, Budowa-
nie domów, Malowanie domów, Usługi malowania domów, Budowa 
domów na zamówienie, Instalowanie domowych urządzeń zabezpiecza-
jących, Prace konstrukcyjne domów z prefabrykatów, Usługi dekoracyj-
nego malowania wnętrz domów, Budownictwo, Budowa fundamentów, 
Budowa podłóg, Budowa pomieszczeń, Budowa stropów, Budowa przy-
budówek, Budowa kuchni, Nadzór budowlany, Konsultacje budowlane, 
Informacja budowlana, Usługi budowlane, Budownictwo mieszkaniowe, 
Budownictwo przemysłowe, Budowa części budynków, Budowa budyn-
ków wielorodzinnych, Usługi doradztwa budowlanego, Wynajem sprzę-
tu budowlanego, Wynajem maszyn budowlanych, Doradztwo inżynie-
ryjne [budownictwo], Udzielanie informacji budowlanych, Budowa 
utwardzanych miejsc parkingowych, Przygotowywanie terenu pod bu-

dowę, Budowa schodów z drewna, Nadzór budowlany na miejscu, Do-
radztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Usługi budowlane i konstruk-
cyjne, Nadzór nad budowaniem konstrukcji, Nadzór nad robotami 
budowlanymi, Naprawa i  konserwacja rusztowań budowlanych oraz 
platform budowlanych, Budowa budynków mieszkalnych i  komercyj-
nych, Budowa ścian działowych we  wnętrzach, Budowa z  zastosowa-
niem ciężkiego sprzętu, Usługi doradcze w zakresie budowania, Usługi 
budowlane i naprawy budynków, Naprawa lub konserwacja sprzętu bu-
dowlanego, Zabezpieczanie przed wilgocią w czasie budowy, Budowa 
budynków przeznaczonych na  zakwaterowanie wakacyjne, Budowa 
[wznoszenie i szklenie] budynków ogrodowych, Usługi doradztwa w za-
kresie budowy budynków, Usługi budowlane w zakresie stawiania bu-
dynków, Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Wzno-
szenie rusztowań do  celów budowlanych i  konstrukcyjnych, Usługi 
w zakresie zabezpieczania przed wilgocią budynków w trakcie budowy, 
Usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne związane z publicznymi 
robotami budowlanymi, Udzielanie informacji w związku z wynajmem 
maszyn i  urządzeń budowlanych, Budowa budynków na  zamówienie, 
Budowa infrastruktury, Instalacja pokryć dachowych, Instalacja piwnicz-
nych produktów wodoodpornych, Instalacja materiałów izolacyjnych 
w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, Instalacja izolacji termicznej 
w budynkach, Izolacja dachów, Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrz-
nych, sufitów i  dachów, Izolowanie budynków, Izolowanie budynków 
w trakcie budowy, Izolowanie dachów, Konstrukcja budynków, Konstruk-
cja i naprawa budynków, Konstruowanie budynków mieszkalnych i han-
dlowych, Nakładanie pokryć powierzchniowych, Nakładanie powłok 
na  budynki, Nakładanie powłok ochronnych na  powierzchnie budyn-
ków, Nakładanie wylewki posadzkowej, Przygotowanie terenu [budow-
nictwo], Udzielanie informacji związanych z  konstrukcją budynków, 
Udzielanie informacji związanych z wyburzaniem budynków, Udzielanie 
informacji online związanych ze wznoszeniem budynków, Układanie da-
chówek i płytek łupkowych, Układanie i budowa rurociągów, Udzielanie 
informacji związanych z  renowacją budynków, Udzielanie informacji 
związanych z  odbudową budynków, Układanie parkietów, Układanie 
płytek podłogowych, Układanie pokryć sufitów, Układanie rur .

(111) 359465 (220) 2022 04 22 (210) 542290
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 23
(732) STAROPOLSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH 
W KIELCACH, Kielce (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 29 .01 .12, 26 .11 .02, 26 .11 .06, 26 .11 .12, 26 .11 .13, 26 .03 .23
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe .

(111) 359466 (220) 2022 04 23 (210) 542309
(151) 2022 09 14 (441) 2022 05 30
(732) STACHERA JACEK BOSCATA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) boscata
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 27 .05 .01, 09 .01 .10, 29 .01 .12
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(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, Usługi reklamowe i  promocyjne przy wykorzysta-
niu telewizji, radia, poczty, Organizacja i  przeprowadzanie imprez 
reklamowych, Organizacja i  prowadzenie prezentacji produktów, 
Organizacja i  przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Orga-
nizacja i  przeprowadzanie wystaw w  ramach targów handlowych, 
Organizacja pokazów mody w  celach promocyjnych, Organizacja 
pokazów mody do  celów promocji sprzedaży, Organizacja promo-
cji przy użyciu mediów audiowizualnych, Organizacja, prowadzenie 
i  nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i  progra-
mów motywacyjnych, Organizacja targów w celach handlowych i re-
klamowych, Organizacja targów handlowych, Organizacja wydarzeń 
komercyjnych, Organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, Organi-
zacja wystaw do celów reklamowych, Organizacja wystaw w celach 
handlowych, Organizacja wystaw w celach reklamowych, 36 Orga-
nizacja zbiórek, Organizacja zbiórek charytatywnych, 38 Transmisja 
strumieniowa telewizji przez internet, 41 Usługi studiów nagrań dla 
telewizji, Usługi związane z  produkcją rozrywki w  postaci telewizji, 
Produkcja programów animowanych do  użytku w  telewizji i  tele-
wizji kablowej, Produkcja filmów dla telewizji, Koncerty muzyczne 
za  pośrednictwem telewizji, Imprezy kulturalne, Informacja o  bile-
tach na imprezy rozrywkowe, Organizacja rozrywki na imprezy uro-
dzinowe, Przygotowywanie napisów na imprezy teatralne na żywo, 
Rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, Usługi agencji sprzeda-
ży biletów na  imprezy rozrywkowe, Usługi informacyjne dotyczące 
biletów na  imprezy w  zakresie sportów elektronicznych, Usługi re-
zerwacji i  przedsprzedaży biletów na  imprezy w  zakresie sportów 
elektronicznych, Usługi w  zakresie dystrybucji i  rezerwacji biletów 
na  imprezy, Zamawianie artystów estradowych na  imprezy (usługi 
organizatora), Imprezy taneczne, Imprezy z degustacją win w celach 
edukacyjnych, Didżeje na przyjęcia i  imprezy specjalne, Rezerwacja 
biletów na imprezy kulturalne, Rezerwacja miejsc na imprezy rozryw-
kowe, Rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, Rezerwowanie miejsc 
na  pokazy i  imprezy sportowe, Rezerwowanie osobistości sportu 
na imprezy (usługi organizatora), Organizacja i przeprowadzanie ak-
tywności rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych, Organizacja i  przeprowadzanie imprez rozrywkowych 
na  żywo, Organizacja i  przeprowadzanie aktywności kulturalnych, 
Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja imprez masowych, 
43 Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Organizacja 
cateringu na imprezy urodzinowe .

(111) 359467 (220) 2022 04 25 (210) 542384
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) Targus International LLC, Anaheim (US)
(540) (znak słowny)
(540) MTG
(510), (511) 9 Pełna linia komputerowych urządzeń peryferyjnych 
i akcesoriów do komputerów przenośnych, komputerowe urządzenia 
peryferyjne, Futerały na notebooki, Futerały twarde i etui do kompu-
terów, komputerów przenośnych i czytników książek elektronicznych, 
Futerały, pokrowce z  formowanej tkaniny, torby, torby do  noszenia, 
torby ochronne, plecaki, torebki, torby na  ramię, walizki, tzw . hold
-alls, torby podróżne, futerały na  kółkach, futerały ślizgowe, rękawy 
ochronne, portfele i etui, wszystkie specjalnie przystosowane do prze-
noszenia przenośnych urządzeń elektronicznych, sprzętu i  akceso-
riów, Futerały ochronne na telefony komórkowe i smartfony, Futerały 
na notebooki, notebooki, notebooki typu tablet oraz czytniki książek 
elektronicznych, specjalnie zaprojektowane tak, aby można je  było 
przekształcić w  miejsce do  pracy na  kolanach, i/lub które zawierają 
wbudowaną ściereczkę do  czyszczenia zintegrowaną z  futerałem, 
Futerał na notebooka, który umożliwia użytkownikowi dostosowanie 
futerału do  notebooków o  różnych rozmiarach, Paski do  futerałów 
na komputery, Zasilacze do komputerów, Zasilacze, Adaptery wtyczek, 
Osłony ekranów do urządzeń elektronicznych w postaci elastycznych 
osłon z folii z tworzywa sztucznego, Komputerowe filtry prywatyzują-
ce o charakterze antyodblaskowym i chroniącym wyświetlacz, Rysiki 
komputerowe, przewodowe i  bezprzewodowe komputerowe urzą-
dzenia peryferyjne, myszy komputerowe i stacje dokujące, Adaptery 
bezprzewodowe do  komputerów, Bezprzewodowe piloty zdalnego 
sterowania do  komputerów i  monitorów wideo, Przetwornice, Cho-
wane zwijacze przewodów elektrycznych i  przyłączeniowych oraz 

urządzenia do  przechowywania przewodów elektrycznych i  przyłą-
czeniowych, Klawiatury komputerowe, Koncentratory audio do kom-
puterów, elektroniczne czytniki kart pamięci, Stojaki komputerowe 
zaprojektowane specjalnie do  przechowywania notebooków, Klipsy 
i  uchwyty do  mocowania przenośnych urządzeń elektronicznych 
w stałej pozycji umożliwiającej obsługę bez użycia rąk, Podstawki pod 
komputer wyposażone w wentylatory chłodzące i porty USB, zapro-
jektowane specjalnie do komputerów, komputerów typu tablet oraz 
czytników książek elektronicznych, Akcesoria do  komputerów prze-
nośnych, bezprzewodowe akcesoria do  komputerów przenośnych, 
Akcesoria do przenośnych odtwarzaczy MP3, urządzenia do obsługi 
sieci komputerowych, Kable i przewody elektryczne oraz kable połą-
czeniowe, Aparatura do  zarządzania kablami w  postaci bębnów ka-
blowych, służąca do  porządkowania kabli elektrycznych, kabli USB, 
kabli Ethernet i kabli komputerowych, Zasilacze elektryczne, Ładowar-
ki do przenośnych urządzeń elektronicznych, ładowarki do akumula-
torów, Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, a  mianowicie 
dźwiękowe alarmy przeciwkradzieżowe, oprogramowanie kom-
puterowe, a  mianowicie aplikacje i  wtyczki do  pobrania oraz opro-
gramowanie wbudowane umożliwiające użytkownikom interakcję 
ze sprzętem komputerowym i jego obsługę, a także tablety do pisania 
elektronicznego, pióra i  rysiki umożliwiające przekazywanie infor-
macji pisemnych w formie elektronicznej do urządzeń przenośnych, 
Sprzęt komputerowy oraz portfolio składające się z tabletu do pisania 
i pióra z możliwością przekazywania informacji pisemnych w formie 
elektronicznej w urządzeniu przenośnym, sprzedawanych razem jako 
jednostka, Przenośne platformy chłodzące specjalnie przystosowane 
do  chłodzenia notebooków, laptopów i  tabletów oraz sprzętu kom-
puterowego, Osłony przeciwprzepięciowe, Słuchawki audio, Zestawy 
słuchawkowe audio, Zestawy słuchawkowe do telefonów, telefonów 
komórkowych, urządzeń PDA i  komputerów wszystkich typów, Słu-
chawki douszne audio, Głośniki audio, Przenośne głośniki do kompu-
terów i  notebooków, Głośniki audio do  komputerów stacjonarnych 
i przenośnych, Ładowarki do przenośnych urządzeń elektronicznych, 
zasilacze oraz przetwornice i  inwertery napięcia do użytku w pojaz-
dach, Kalkulatory, Elektroniczne stacje dokujące, Listwy zasilające, 
Czujniki i  detektory do  stosowania w  sterowaniu uruchamianiem 
i  działaniem elektronicznych stacji dokujących, Oprogramowanie 
do pobrania o charakterze aplikacji mobilnej, oprogramowanie kom-
puterowe i  oprogramowanie sprzętowe, ściereczki przeznaczone 
specjalnie do  czyszczenia komputerowego sprzętu peryferyjnego 
i wycierania ekranów monitorów, 18 Uniwersalne torby do noszenia 
w ręku, torebki, torby na ramię, plecaki, torby duffel, aktówki, walizki, 
kufry, torby podróżne, walizki na kółkach, walizki i portfele .

(111) 359468 (220) 2022 04 25 (210) 542386
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Śniadaniowa
(540) 

(591) granatowy, błękitny, biały, jasnożółty
(531) 02 .09 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 29 Tłuszcze roślinne do celów spożywczych, Margaryna, 
Oleje i tłuszcze jadalne, Rafinowane tłuszcze roślinne .

(111) 359469 (220) 2022 04 25 (210) 542389
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 23
(732) EMERGOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Konstancin-Jeziorna (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) Sulphosal
(510), (511) 3 Kosmetyki ochronne, Kosmetyki do  pielęgnacji, Pre-
paraty do  higieny, 5 Preparaty farmaceutyczne, Suplementy diety, 
żywność dietetyczna, żywność do  celów medycznych, Preparaty 
do celów medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aero-
zole do  celów medycznych, Krople do  celów medycznych, plastry 
do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, Kompresy do celów 
medycznych, Kosmetyki do  celów medycznych, Środki i  preparaty 
higieniczne .

(111) 359470 (220) 2022 04 26 (210) 542400
(151) 2022 09 16 (441) 2022 05 30
(732) HEMPLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GUMMLEY
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17
(510), (511) 5 Suplementy diety i  preparaty dietetyczne, 30 Cukry, 
naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszcze-
le, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Cukierki, batony 
i guma do żucia, 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z arty-
kułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem 
pocztowym związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z lodami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z deserami, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
ze środkami spożywczymi .

(111) 359471 (220) 2022 04 28 (210) 542516
(151) 2022 09 08 (441) 2022 05 23
(732) BŁASIK ARTUR USŁUGI DORADCZE, Szczerców (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gardenowo
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 05 .03 .13, 05 .03 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, 
Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, Usługi handlu 
detalicznego związane ze  sprzętem ogrodniczym, Usługi handlu 
detalicznego związane z  produktami ogrodniczymi, Usługi handlu 
detalicznego w  zakresie produktów ogrodniczych, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku ze  sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowa-
nia w ogrodnictwie .

(111) 359472 (220) 2022 05 01 (210) 542611
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) PIOTROWSKA ESTERA ROBOPLANET, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) RoboMaluszki
(540) 

(591) niebieski, zielony, fioletowy, biały
(531) 04 .05 .04, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .14
(510), (511) 41 Edukacja, Nauczanie, Kształcenie, Informacja o eduka-
cji, Organizowanie warsztatów, Organizowanie wystaw związanych 
z  edukacją, Usługi organizowania obozów wakacyjnych, Rozrywka, 
Usługi udostępniania sprzętu i  obiektów rozrywkowych, Organizo-
wanie kursów szkoleniowych, Organizacja rozrywki na imprezy uro-
dzinowe .

(111) 359473 (220) 2022 05 01 (210) 542619
(151) 2022 09 15 (441) 2022 05 30
(732) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AMAPLANTIS
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, Sole do kąpieli, 
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko kosmetyczne, Kosmetyki, 
Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna, Ze-
stawy kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, My-
dła, Mydła dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosme-
tyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych, Szampony, 
Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, Toniki kosmetyczne, 
Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci, Balsamy kosmetyczne, Per-
fumy, Ekstrakty ziołowe do  celów kosmetycznych, Puder do  ciała, 
Preparaty do  prania, Farby do  włosów, Lakiery do  włosów, Lakiery 
do paznokci, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 Alde-
hydy do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów farmaceu-
tycznych, Alkaloidy do  celów medycznych, Alkohol leczniczy do  ce-
lów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki znieczulające, Antybiotyki, 
Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Balsamy do  celów leczniczych, 
Bizmut do  celów farmaceutycznych, Preparaty bizmutowe do  celów 
farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych, 
Chemiczne preparaty do  celów medycznych, Chemiczne preparaty 
do  celów weterynaryjnych, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, 
Czopki, Detergenty do  celów medycznych, Środki dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, Preparaty farmaceutyczne, Fosforany do  celów farmaceutycz-
nych, Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna do celów 
medycznych, Glukoza do celów medycznych, Środki farmaceutyczne 
przeciw gorączce, Preparaty farmaceutyczne przeciw hemoroidom, 
Jod do  celów farmaceutycznych, Jodki do  celów farmaceutycznych, 
Jodoform, Jodyna, Kamfora do celów medycznych, Olejek kamforowy 
do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produk-
ty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa, Kolodium do celów farma-
ceutycznych, Korzenie lekarskie, Kwasy do  celów farmaceutycznych, 
Laktoza-cukier mleczny, Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do ce-
lów stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomoc-
nicze, Lotony do celów farmaceutycznych, Lotony do celów weteryna-
ryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Maści do celów 
farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Men-
tol, Mięta do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, 
Napoje lecznicze, Narkotyki, Środki farmaceutyczne na  uspokojenie 
nerwów, Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski 
stóp, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryj-
nych, Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty przeciw odmrożeniom, 
Środki do  odstraszanie owadów, Oleje lecznicze, Pastylki do  celów 
farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Płyny do płu-
kania ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farma-
ceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów 
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Roz-
puszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Olej rycynowy 
do celów leczniczych, Siemię lniane do celów farmaceutycznych, Pre-
paraty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów diete-
tycznych lub farmaceutycznych, Maści do  leczenia oparzeń słonecz-
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nych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, 
Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do  celów farmaceutycznych, Środki 
trawienne do  celów farmaceutycznych, Tymol do  celów farmaceu-
tycznych, Wazelina do  celów leczniczych, Preparaty witaminowe, 
Wodorowęglan sodowy do  celów farmaceutycznych, Wodzian chlo-
ralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom, Her-
bata z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów 
medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy 
do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do celów medycz-
nych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia rozpyla-
jące (aerozole) do  celów medycznych, Aplikatory pigułek, Aparaty 
do  masażu wibracyjnego, Aparatura do  mikrodermabrazji, Bandaże 
elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do  celów leczniczych, Butelki 
dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych z brakiem kontroli czynno-
ści fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów me-
dycznych, Szczotki do  czyszczenia języka, Koce podgrzewane elek-
trycznie do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu, Irygatory 
do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczniczych, Pojemniki 
do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane przez perso-
nel medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycznych, Urządze-
nia do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu 
się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, Strzykawki 
do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek do ochrony uszu, 
Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki antykoncepcyjne 
niechemiczne, Termometry do celów medycznych, 35 Reklama, Dys-
trybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem internetu, 
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz materiałów medycznych .

(111) 359474 (220) 2022 05 01 (210) 542620
(151) 2022 09 15 (441) 2022 05 30
(732) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AMAHEDRAL
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, Sole do kąpieli, 
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko kosmetyczne, Kosmetyki, 
Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna, Ze-
stawy kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, My-
dła, Mydła dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosme-
tyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych, Szampony, 
Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, Toniki kosmetyczne, 
Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci, Balsamy kosmetyczne, Per-
fumy, Ekstrakty ziołowe do  celów kosmetycznych, Puder do  ciała, 
Preparaty do  prania, Farby do  włosów, Lakiery do  włosów, Lakiery 
do paznokci, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 Alde-
hydy do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów farmaceu-
tycznych, Alkaloidy do  celów medycznych, Alkohol leczniczy do  ce-
lów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki znieczulające, Antybiotyki, 
Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, Balsamy do  celów leczniczych, 
Bizmut do  celów farmaceutycznych, Preparaty bizmutowe do  celów 
farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Chemiczne preparaty do celów farmaceutycznych, 
Chemiczne preparaty do  celów medycznych, Chemiczne preparaty 
do  celów weterynaryjnych, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, 
Czopki, Detergenty do  celów medycznych, Środki dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycz-
nych, Preparaty farmaceutyczne, Fosforany do  celów farmaceutycz-
nych, Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna do celów 
medycznych, Glukoza do celów medycznych, Środki farmaceutyczne 
przeciw gorączce, Preparaty farmaceutyczne przeciw hemoroidom, 
Jod do  celów farmaceutycznych, Jodki do  celów farmaceutycznych, 
Jodoform, Jodyna, Kamfora do celów medycznych, Olejek kamforowy 
do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produk-
ty farmaceutyczne, Kapsułki na lekarstwa, Kolodium do celów farma-
ceutycznych, Korzenie lekarskie, Kwasy do  celów farmaceutycznych, 
Laktoza-cukier mleczny, Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do ce-
lów stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomoc-
nicze, Lotony do celów farmaceutycznych, Lotony do celów weteryna-
ryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Maści do celów 
farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Men-
tol, Mięta do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, 
Napoje lecznicze, Narkotyki, Środki farmaceutyczne na  uspokojenie 

nerwów, Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski 
stóp, Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryj-
nych, Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty przeciw odmrożeniom, 
Środki do  odstraszanie owadów, Oleje lecznicze, Pastylki do  celów 
farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Płyny do płu-
kania ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farma-
ceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów 
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Roz-
puszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Olej rycynowy 
do celów leczniczych, Siemię lniane do celów farmaceutycznych, Pre-
paraty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów diete-
tycznych lub farmaceutycznych, Maści do  leczenia oparzeń słonecz-
nych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, 
Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do  celów farmaceutycznych, Środki 
trawienne do  celów farmaceutycznych, Tymol do  celów farmaceu-
tycznych, Wazelina do  celów leczniczych, Preparaty witaminowe, 
Wodorowęglan sodowy do  celów farmaceutycznych, Wodzian chlo-
ralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom, Her-
bata z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów 
medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy 
do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do celów medycz-
nych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia rozpyla-
jące (aerozole) do  celów medycznych, Aplikatory pigułek, Aparaty 
do  masażu wibracyjnego, Aparatura do  mikrodermabrazji, Bandaże 
elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do  celów leczniczych, Butelki 
dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych z brakiem kontroli czynno-
ści fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów me-
dycznych, Szczotki do  czyszczenia języka, Koce podgrzewane elek-
trycznie do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu, Irygatory 
do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczniczych, Pojemniki 
do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane przez perso-
nel medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycznych, Urządze-
nia do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu 
się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, Strzykawki 
do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek do ochrony uszu, 
Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki antykoncepcyjne 
niechemiczne, Termometry do celów medycznych, 35 Reklama, Dys-
trybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem internetu, 
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz materiałów medycznych .

(111) 359475 (220) 2022 04 26 (210) 542444
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 16
(732) FAST SERVICE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Sochaczew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F S G FAST SERVICE HUMAN RESOURCES
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 26 .15 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Analiza pracy w celu określenia umiejętności pracow-
nika i innych wymagań względem tego pracownika, Zarządzanie za-
sobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Agencje pośrednictwa 
pracy, Agencje zatrudnienia, Agencje zatrudnienia tymczasowego, 
Doradztwo w  zakresie rekrutacji personelu, Doradztwo w  zakresie 
pośrednictwa pracy, Doradztwo w zakresie znajdowania zatrudnie-
nia dla personelu, Doradztwo w  zakresie zatrudnienia, Konsultacje 
dotyczące wyboru personelu, Konsultacje w zakresie rekrutacji per-
sonelu, Konsultacje w  zakresie zatrudnienia, Profesjonalne usługi 
w  zakresie rekrutacji, Przenoszenie personelu, Przeprowadzanie 
testów w celu określania umiejętności potrzebnych w pracy, Rekru-
tacja personelu, Rekrutacja personelu tymczasowego, Rekrutacja 
personelu tymczasowego na podstawie umowy zlecenia lub umowy 
o  pracę, Usługi agencji pośrednictwa pracy, Usługi agencji pośred-
nictwa pracy i rekrutacji pracowników, Usługi agencji w zakresie re-
krutacji personelu, Usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy 
tymczasowej, Usługi biur pośrednictwa pracy dotyczące personelu 
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dwujęzycznego, Usługi biura pośrednictwa pracy, Usługi doradcze 
dotyczące zatrudnienia, Usługi doradcze pośrednictwa pracy, Usłu-
gi doradcze i  konsultacyjne w  zakresie rekrutacji personelu, Usługi 
doradcze w zakresie zatrudnienia, Usługi dotyczące rekrutacji kadry 
pracowniczej, Usługi dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracow-
niczej, Usługi konsultingowe związane z  personelem, Outsourcing 
[doradztwo biznesowe], Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi re-
krutacji personelu, Biura pośrednictwa pracy, Usługi biura pośred-
nictwa pracy, Usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie udostęp-
niania pracowników, w tym pracowników magazynów oraz logistyki, 
Delegowanie pracowników tymczasowych do  działów magazyno-
wych i  logistycznych (outsourcing), 41 Usługi szkolenia personelu, 
Szkolenia personelu, Usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami 
pracowników, Szkolenia w zakresie możliwości zatrudnienia, Usługi 
w zakresie szkolenia zawodowego, Szkolenia w zakresie kwalifikacji 
zawodowych, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, Usługi 
konsultacyjne związane ze  szkoleniami pracowników, Usługi w  za-
kresie szkolenia i kształcenia zawodowego, Usługi doradcze i  infor-
macyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa-
dzeniem warsztatów [szkolenia], Usługi doradcze w zakresie edukacji 
i szkolenia kierownictwa i personelu, Zapewnianie szkoleń doskona-
lenia umiejętności zawodowych .

(111) 359476 (220) 2022 05 01 (210) 542622
(151) 2022 09 15 (441) 2022 05 30
(732) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AMADERM
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, Sole do kąpieli, 
Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko kosmetyczne, Kosmetyki, 
Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna, Ze-
stawy kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Kremy kosmetyczne, My-
dła, Mydła dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, Preparaty kosme-
tyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych, Szampony, 
Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, Toniki kosmetyczne, 
Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci, Balsamy kosmetyczne, Per-
fumy, Ekstrakty ziołowe do  celów kosmetycznych, Puder do  ciała, 
Preparaty do  prania, Farby do  włosów, Lakiery do  włosów, Lakiery 
do paznokci, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 5 Alde-
hydy do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do celów farmaceu-
tycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol leczniczy do celów 
farmaceutycznych, Anestetyki, Środki znieczulające, Antybiotyki, Anty-
septyki, Środki bakteriobójcze, Balsamy do celów leczniczych, Bizmut 
do celów farmaceutycznych, Preparaty bizmutowe do celów farmaceu-
tycznych, Chemiczne odczynniki do  celów medycznych, Chemiczne 
preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do celów 
medycznych, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Deter-
genty do  celów medycznych, Środki dezynfekcyjne do  celów higie-
nicznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty 
farmaceutyczne, Fosforany do celów farmaceutycznych, Kwas galuso-
wy do celów farmaceutycznych, Gliceryna do celów medycznych, Glu-
koza do celów medycznych, Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, 
Preparaty farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farma-
ceutycznych, Jodki do  celów farmaceutycznych, Jodoform, Jodyna, 
Kamfora do celów medycznych, Olejek kamforowy do celów medycz-
nych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne, 
Kapsułki na lekarstwa, Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie 
lekarskie, Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier mleczny, 
Lekarstwa do  picia, Leki dla ludzi, Leki do  celów stomatologicznych, 
Leki pomocnicze, Lotony do  celów farmaceutycznych, Preparaty far-
maceutyczne przeciw łupieżowi, Maści do  celów farmaceutycznych, 
Mazidła, Mąka do  celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta do  celów 
farmaceutycznych, Nalewki do  celów leczniczych, Napoje lecznicze, 
Narkotyki, Środki farmaceutyczne na  uspokojenie nerwów, Środki 
oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski stóp, Odczyn-
niki chemiczne do  celów medycznych, Maść przeciw odmrożeniom, 
Preparaty przeciw odmrożeniom, Środki do  odstraszanie owadów, 
Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów 
farmaceutycznych, Płyny do płukania ust do celów leczniczych, Chus-
teczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne prze-
ciw poceniu się, Pomady do celów medycznych, Środki przeciwbólo-
we, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do  usuwania plastrów 
samoprzylepnych, Olej rycynowy do celów leczniczych, Siemię lniane 

do celów farmaceutycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, Skrobia do  celów dietetycznych lub farmaceutycznych, Maści 
do leczenia oparzeń słonecznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw 
oparzeniom słonecznym, Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do  celów 
farmaceutycznych, Środki trawienne do  celów farmaceutycznych, 
Tymol do  celów farmaceutycznych, Wazelina do  celów leczniczych, 
Preparaty witaminowe, Wodorowęglan sodowy do  celów farmaceu-
tycznych, Wodzian chloralu do  celów farmaceutycznych, Lekarstwa 
przeciw zaparciom, Herbata z  ziół do  celów medycznych, Zioła lecz-
nicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje żrące do celów far-
maceutycznych, Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety, 
Syropy do celów medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 
10 Urządzenia rozpylające (aerozole) do celów medycznych, Aplikatory 
pigułek, Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikroderma-
brazji, Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do celów lecz-
niczych, Butelki dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych z  brakiem 
kontroli czynności fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły 
do celów medycznych, Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrze-
wane elektrycznie do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu, 
Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczniczych, 
Pojemniki do  aplikowania leków, Łyżki do  leków, Maski stosowane 
przez personel medyczny, Ochraniacze na  palce do  celów medycz-
nych, Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiega-
jące tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego 
krwi, Strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek 
do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki 
antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry do  celów medycznych, 
35 Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośred-
nictwem internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych i sanitar-
nych oraz materiałów medycznych .

(111) 359477 (220) 2022 05 02 (210) 542645
(151) 2022 09 15 (441) 2022 05 30
(732) MANCINELLI GIORDANO TECHREBAL, Wilczyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHREBAL
(540) 

(591) czarny, jasnozielony, zielony
(531) 15 .09 .01, 15 .09 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 1 Kremy lutownicze, Maski lutownicze, Maski lutownicze 
o zwiększonej czułości do użytku w produkcji płytek obwodów dru-
kowanych, Maski lutownicze z ciekłego fotopolimeru do użytku jako 
trwałe powłoki obwodów drukowanych, Pasty lutownicze, Powłoki 
w  postaci masek lutowniczych do  produkcji części elektronicznych, 
6 Bezołowiowe stopy lutownicze stosowane w branży elektronicznej, 
Drut lutowniczy z wbudowanym topnikiem, Stop lutowniczy miękki, 
Materiały spawalnicze i lutownicze, Stopy lutownicze (luty), 7 Spawar-
ki i lutownice, Lutownice przemysłowe [gazowe], Elektrycznie nagrze-
wane lutownice, Lampy lutownicze na gaz, Lampy lutownicze, Lutow-
nice elektryczne, Lutownice gazowe, Urządzenia do  grawerowania 
laserowego, Urządzenia do spawania laserowego, Spawarki laserowe, 
Palniki do cięcia laserowego, Grawerki laserowe do obróbki drewna, 
Spawarki do  tworzyw sztucznych, Spawarki, Spawarki elektryczne, 
Spawarki gazowe [maszyny], Spawarki gazowe, Spawarki gazowe 
[urządzenia], 8 Lutownice nieelektryczne, 9 Mikroskopy, Mikroskopy 
biologiczne, Mikroskopy do  użytku medycznego, Mikroskopy elek-
tronowe, Mikroskopy fluorescencyjne, Mikroskopy metalurgiczne, 
Mikroskopy polaryzacyjne, Mikroskopy warsztatowe, Mikroskopy 
z funkcją powiększenia, Mikroskopy z oświetleniem LED, Mikroskopy 
z sondą skanującą, Obiektywy do mikroskopów, Szkiełka przedmio-
towe do mikroskopów, Reflektory [do mikroskopów], Tubusy obiek-
tywów do mikroskopów, Walizeczki z przyborami do sekcji [badania 
mikroskopowe], Urządzenia oświetleniowe do  mikroskopów, Urzą-
dzenia i przyrządy do mikroskopii sond skanujących [SPM], Urządze-
nia i przyrządy do mikroskopii, Urządzenia i przyrządy do mikroskopii 
skaningowej z wykorzystaniem przewodzenia jonowego, Urządzenia 
i przyrządy do jonowej mikroskopii skaningowej, Urządzenia dyfrak-
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cyjne [mikroskopia], Transmisyjne mikroskopy elektronowe, Konden-
sory do mikroskopów, Elektronowe mikroskopy skaningowe, Mikro-
skopowe procesory wideo, Pojemniki na  szkiełka mikroskopowe, 
Pryzmaty [do  mikroskopów], Statywy manipulacyjne do  mikrosko-
pów, Drukarki laserowe, Dalmierze laserowe, Lasery, Lasery do użytku 
przemysłowego, Lasery, nie  do  celów medycznych, Kable do  multi-
metrów, Mierniki, Mierniki długości, Mierniki elektroniczne, Mierniki 
prądu, Mierniki przewodów, Mierniki rezystancji izolacji, Mierniki 
uniwersalne, Mierniki uniwersalne składane, 11 Przenośne absorbery 
oparów lutowniczych, Przenośne wyciągi oparów lutowniczych .

(111) 359478 (220) 2022 05 02 (210) 542661
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 23
(732) SO SPV 128 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOJA BLUSZCZAŃSKA
(540) 

(591) czarny, zielony, biały
(531) 05 .03 .11, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Zarządzanie działalnością gospodarczą, administro-
wanie działalnością gospodarczą, 36 Pośrednictwo w obrocie nieru-
chomościami, zarządzanie nieruchomościami, udzielanie kredytów, 
inwestycje finansowe, 37 Usługi budowlane, wznoszenie budynków 
i  innych konstrukcji, rozbiórka budynków, konstrukcja budynków, 
burzenie konstrukcji .

(111) 359479 (220) 2022 05 06 (210) 542780
(151) 2022 09 20 (441) 2022 06 06
(732) DESIGN FISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszyn Krajeński (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DRAGON SUGOI
(510), (511) 28 Sprzęt wędkarski, Żyłki wędkarskie, Zanęty wędkarskie, 
Sztuczna przynęta, Wędki, Spławiki [sprzęt wędkarski], Sieci wędkar-
skie, Przypony wędkarskie, Podpórki do wędek, Kołowrotki wędkarskie, 
Czujniki brania, Ciężarki do wędek, Wskaźniki brania [sprzęt wędkarski] .

(111) 359480 (220) 2022 05 06 (210) 542788
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 23
(732) ONUFROWICZ JANUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZOMBEER
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo bezglutenowe, Piwo 
i piwo bezalkoholowe, Czarne piwo [piwo ze słodu palonego], Barley 
Wine [piwo], Piwo i produkty piwowarskie, Piwo jasne typu ale, Piwo 
o smaku kawy, Piwo pełne jasne, Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślni-
cze, Piwo słodowe, Piwo typu koźlak, Piwo typu saison .

(111) 359481 (220) 2022 05 09 (210) 542838
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) CHMIELEWSKI DARIUSZ, Tupadły (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRONOS EDM CENTRUM DYSTRYBUCJI
(540) 

(591) granatowy, biały
(531) 26 .05 .04, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  metalami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z  metalami .

(111) 359482 (220) 2022 05 09 (210) 542841
(151) 2022 09 20 (441) 2022 06 06
(732) KT & G CORPORATION, Daejeon (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) do lil SOLID  20 WKŁADÓW TYTONIOWYCH  Wkłady tytoniowe 
Fiit zaprojektowane do użytku tylko z lil SOLID  Fiit  Fiit 
(540) 

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

(111) 359483 (220) 2022 05 09 (210) 542846
(151) 2022 09 20 (441) 2022 06 06
(732) DESA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DESA FINANCE
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 36 Pożyczki, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki finansowe 
dla handlu, Pożyczki konsumenckie, Pożyczki pieniężne, Pożyczki 
za zabezpieczeniem .

(111) 359484 (220) 2022 04 21 (210) 542259
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 16
(732) DYSZKANT MARTA, ZAPAŁA KATARZYNA LE BRATE  
SPÓŁKA CYWILNA, Daleszyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LB
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(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 25 Szlafroki, Szlafroki wypoczynkowe, Sodomki [szlafro-
ki], Nemaki japońskie szlafroki, Bielizna, Bielizna nocna, Bielizna osobi-
sta, Bielizna damska, Gorsety [bielizna damska], Bielizna dla kobiet, 
Bielizna dla mężczyzn, Ciążowe bielizna nocna, Body [bielizna], Halki 
[bielizna], Bielizna osobista i nocna, Wstawki do bielizny [części odzie-
ży], Połączenie koszulki z majtkami [bielizna damska], Bielizna osobi-
sta [część garderoby], Rajstopy, Jednoczęściowa bielizna damska 
[body połączone z  rajstopami], Wstawki do  rajstop [części odzieży], 
Rajstopy bez pięt, Pończochy, Wyroby pończosznicze, Pięty do poń-
czoch, Skarpetki i  pończochy, Pasy do  pończoch dla mężczyzn, 
Wstawki do pończoch [części odzieży], Rajstopy do tańca i gimnastyki 
[wyroby pończosznicze], Paski z  materiału, Paski skórzane [odzież], 
Pasy wyszczuplające [gorsety], Suknie ślubne, Podwiązki ślubne, Ma-
ski na oczy, Maski ochronne [odzież], Maski na oczy do spania, Piżamy, 
Jednoczęściowe piżamy, Krótkie piżamy damskie, Spodnie do piżamy, 
Piżamy [tylko z  trykotu], Biustonosze, Biustonosze bez ramiączek, 
Biustonosze miękkie, Nieusztywniane, Ramiączka do  biustonoszy, 
Biustonosze samonośne, Majtki, Majtki wyszczuplające, Majtki dam-
skie, Szarfy [do ubrania], Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, Akceso-
ria na szyję, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Skórzane nakrycia gło-
wy, Daszki [nakrycia głowy], Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie 
[nakrycia głowy], Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Sporto-
we nakrycia głowy [inne niż kaski], Golfy [odzież], Chusty [odzież], 
Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry [odzież], Odzież codzienna, 
Poszetki [odzież], Szorty [odzież], Sztormiaki [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], Pa-
ski [odzież], Dzianina [odzież], Kombinezony [odzież], Gabardyna 
[odzież], Filtra [odzież], Odzież wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia 
dla kobiet, Zestawy typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów 
[odzież], Dolne części ubrań [odzież], Kurtki jako odzież sportowa, 
Duże luźne kaptury [odzież], Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież z imi-
tacji skóry, Odzież w stylu sportowym, Gorsety [odzież, wyroby gorse-
ciarskie], Komplet, Odzieżowe ze spodenkami, Odzież męska, damska 
i dziecięca, Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Odzież wierzch-
nia na złe warunki pogodowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skó-
rzane sukienki, Sukienki skórzane, Chińskie sukienki cheongsams, 
Luźne sukienki ciążowe, Sukienki ciążowe, Damskie sukienki na uro-
czystości, Luźne sukienki o prostym kroju, Koszule, Koszule codzien-
ne, Koszule sportowe, Koszule zapinane, Koszule eleganckie, Tkane 
koszule, Koszule ciążowe, Koszule sztruksowe, Koszulki polo, Koszule 
z kołnierzykiem, Koszule z dzianiny, Szerokie koszule wierzchnie, Ko-
szule z golfem, Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Koszule 
niezapięte pod szyją, Koszule z długimi rękawami, Koszule z krótkimi 
rękawami, Koszulki 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 spódnicą, Spodniumy [kostiumy ze spodniami dla kobiet], Spodnie 
do kolan [bryczesy], Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kami-
zelki, Garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, sze-
roką w ramionach marynarką], Kombinezony, Żakiety z dzianiny, Swe-

try, Swetry rozpinane, Swetry polo, Swetry marynarskie, Swetry 
z  golfem, Swetry bez rękawów, Swetry z  półgolfem, Swetry z  okrą-
głym wykończeniem przy szyi, Płaszcze, Płaszcze skórzane, Płaszcze 
wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny [płaszcze], 
Płaszcze damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze zimowe, Płaszcze 
przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny, Krótkie płasz-
cze [do samochodu], Płaszcze i kurtki futrzane, Płaszcze z materiału 
dżinsowego, Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki budrysówki, Kurtki dżinso-
we, Kurtki dresowe, Długie kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, 
Kurtki narciarskie, Kurtki bluzy, Grube kurtki, Ocieplane kurtki, Kurtki 
wierzchnie, Kurtki dwustronne, Kurtki pilotki, Kurtki sportowe, Krótkie 
kurtki ciepłe, Ciepłe kurtki robocze, Kurtki z rękawami, Kurtki bez rę-
kawów, 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 
bajsbolówki, 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, Kaszmiro-
we szale, Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie szale damskie, Szale 
[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, 26 Gumki do włosów, Gumki do kucy-
ków i wstążki do włosów, Ozdoby do włosów, wałki do włosów, arty-
kuły do  upinania włosów oraz peruki i  sztuczne włosy, Wstążki 
do włosów, Przepaski do włosów, Frotki do włosów, Chusty do wło-
sów, Wsuwki do włosów, Spinki do włosów, Szpilki do włosów, Klamry 
do włosów, Kokardy do włosów, Wałki do włosów, Sprężynki do wło-
sów [akcesoria do włosów], Elastyczne wstążki do włosów, Elastyczne 
opaski do włosów, Sploty włosów, Kosmyki włosów, Włosy syntetycz-
ne, Ludzkie włosy, Dekoracyjne akcesoria do włosów, Szpilki do kręce-
nia włosów, Sprężynki [akcesoria do włosów], Szpilki i wsuwki do wło-
sów, Ozdoby do  włosów w  postaci opasek do  zawijania włosów, 
Spinki do kręcenia włosów, Wałki do włosów nieelektryczne, Gumka 
do  związywania włosów, Papiloty spiralne do  włosów, Elektryczne 
wałki do  włosów, Wałki do  włosów, elektryczne lub nieelektryczne, 
inne niż przyrządy ręczne, Nakrycia głowy dla panny młodej w posta-
ci ozdobnych grzebieni do  włosów, Wałki do  włosów, elektryczne, 
inne niż przyrządy ręczne, Ozdobne frędzelki do włosów do  japoń-
skich fryzur (negake), Gąbki do  upinania włosów w  kok, Wsuwki 
do układania włosów w fale, Ozdoby do włosów w formie grzebieni, 
Koreańskie ozdobne spinki do włosów [Binyeo], Ozdobne grzebienie 
do japońskich fryzur (marugushi), Koronkowe ozdoby, Wstążki ozdob-
ne, Ozdobne guziki, Ozdoby do kapeluszy nie z metali szlachetnych, 
Kokardy papierowe [ozdoby do włosów], Ozdoby do ubrań, Dodatki 
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, Broszki 
[dodatki do ubrań], Ozdoby do kapeluszy, Szpilki do kapeluszy, inne 
niż biżuteria, Wstążki do kapeluszy, Szpilki do mocowania kapeluszy, 
inne niż biżuteria, 35 Usługi reklamowe w  zakresie odzieży, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze  sprzedażą odzieży i  dodatków 
odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzeda-
ży wysyłkowej odzieży, Usługi w  zakresie sklepów detalicznych 
w  branży odzieżowej, Usługi handlu detalicznego w  odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hur-
towej w  związku z  nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obu-
wiem, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie bielizny, Usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie bielizny, Sprzedaż detaliczna kart przedpła-
conych dla osób trzecich do  zakupu odzieży, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie akcesoriów do włosów, Usługi sprzedaży deta-
licznej w  zakresie gumek do  włosów, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie opasek na głowę, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
ozdób do włosów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów 
do włosów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie gumek do włosów, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie opasek na głowę, Usługi sprze-
daży hurtowej w  zakresie ozdób do  włosów, Reklama, Promocja 
sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich .
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(111) 359485 (220) 2022 04 26 (210) 542411
(151) 2022 09 16 (441) 2022 05 30
(732) AMICA HANDEL I MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hansa Kitchen & Cooking
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .12, 26 .05 .01
(510), (511) 7 Pralki, Zmywarki do  naczyń, Odkurzacze, Maszyny ku-
chenne elektryczne, 11 Kuchenki gazowe i  elektryczne, Elektryczne 
piece grzewcze, Wyciągi kuchenne, Podgrzewane elektrycznie płyty 
ceramiczne sprzedawane jako elementy kuchenek, Lodówki, Zamra-
żarki, Zapalniczki dla płyt gazowych, Automatyczne ekspresy do kawy, 
Elektryczne frytownice, Elektryczne waflownice, Tostery, Urządzenia 
chłodzące, Szybkowary elektryczne, Urządzenia klimatyzacyjne, Urzą-
dzenia do produkcji lodów, Kuchenki mikrofalowe, Szafki chłodnicze 
do przechowywania napojów, Szafki chłodnicze do przechowywania 
żywności, Winiarki, Chłodziarki do wina, Suszarki na żywność .

(111) 359486 (220) 2022 04 26 (210) 542412
(151) 2022 09 16 (441) 2022 05 30
(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) KIELCE MUSZTARDA KIELECKA sarepska BEZ SUBSTANCJI 
KONSERWUJĄCYCH
(540) 

(591) beżowy, czerwony, czarny, zielony, brązowy, różowy, biały
(531) 19 .07 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .15, 25 .01 .19, 08 .05 .04, 05 .09 .12, 
05 .09 .17, 26 .01 .04, 26 .01 .15, 26 .01 .16, 26 .05 .01, 26 .05 .22, 24 .09 .02, 
24 .09 .03, 07 .01 .24
(510), (511) 30 Musztarda .

(111) 359487 (220) 2022 04 29 (210) 542562
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) AW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Strączno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SINOGAL
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 36 Organizowanie najmu nieruchomości na  wynajem, 
Wynajem nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Zarzą-
dzanie nieruchomościami, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych 
[nieruchomości], Biuro wynajmu mieszkań, Agencja wynajmu za-
kwaterowania [mieszkania], Usługi wykazów nieruchomości zwią-
zanych z wynajmem domów i mieszkań, Usługi wynajmu mieszkań, 
Wynajem mieszkań i  pomieszczeń biurowych, Wynajem mieszkań, 
37 Budowa nieruchomości mieszkalnych .

(111) 359488 (220) 2022 05 01 (210) 542618
(151) 2022 09 14 (441) 2022 05 30
(732) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) anticholesteran
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, Sole do  ką-
pieli, Preparaty kosmetyczne do  kąpieli, Mleczko kosmetyczne, 
Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do  odchudzania, Wazelina ko-
smetyczna, Zestawy kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Kremy 
kosmetyczne, Mydła, Mydła dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe, 
Preparaty kosmetyczne do  opalania się, Pomady do  celów kosme-
tycznych, Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetycz-
ny, Toniki kosmetyczne, Pomadki do  ust, Zmywacze do  paznokci, 
Balsamy kosmetyczne, Perfumy, Ekstrakty ziołowe do celów kosme-
tycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania, Farby do włosów, La-
kiery do włosów, Lakiery do paznokci, Chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, 5 Aldehydy do celów farmaceutycznych, Alkaliczne 
jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, 
Alkohol leczniczy do  celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środ-
ki znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze, 
Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów farmaceutycznych, 
Preparaty bizmutowe do  celów farmaceutycznych, Chemiczne od-
czynniki do  celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne 
preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do ce-
lów medycznych, Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych, 
Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów 
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Prepara-
ty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne, 
Fosforany do celów farmaceutycznych, Kwas galusowy do celów far-
maceutycznych, Gliceryna do celów medycznych, Glukoza do celów 
medycznych, Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty 
farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycz-
nych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, Jodyna, Kamfora 
do  celów medycznych, Olejek kamforowy do  celów medycznych, 
Kapsułki do  celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne, 
Kapsułki na  lekarstwa, Kolodium do  celów farmaceutycznych, Ko-
rzenie lekarskie, Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier 
mleczny, Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatolo-
gicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze, Lotony 
do celów farmaceutycznych, Lotony do celów weterynaryjnych, Pre-
paraty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Maści do celów farmaceu-
tycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta 
do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje 
lecznicze, Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów, 
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski stóp, 
Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, 
Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty przeciw odmrożeniom, Środ-
ki do odstraszanie owadów, Oleje lecznicze, Pastylki do celów farma-
ceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania 
ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceu-
tycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów 
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Roz-
puszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Olej rycynowy 
do celów leczniczych, Siemię lniane do celów farmaceutycznych, Pre-
paraty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów diete-
tycznych lub farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń słonecz-
nych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, 
Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych, Środki 
trawienne do  celów farmaceutycznych, Tymol do  celów farmaceu-
tycznych, Wazelina do  celów leczniczych, Preparaty witaminowe, 
Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, Wodzian chlo-
ralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom, Her-
bata z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów 
medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy 
do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do celów medycz-
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nych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia rozpyla-
jące (aerozole) do  celów medycznych, Aplikatory pigułek, Aparaty 
do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji, Bandaże 
elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do celów leczniczych, Butelki 
dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych z  brakiem kontroli czyn-
ności fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów 
medycznych, Szczotki do  czyszczenia języka, Koce podgrzewane 
elektrycznie do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu, Iry-
gatory do  celów medycznych, Kroplomierze do  celów leczniczych, 
Pojemniki do  aplikowania leków, Łyżki do  leków, Maski stosowane 
przez personel medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycz-
nych, Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiega-
jące tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego 
krwi, Strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek 
do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki 
antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry do celów medycznych, 
35 Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośred-
nictwem internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych .

(111) 359489 (220) 2022 05 05 (210) 542745
(151) 2022 09 16 (441) 2022 05 30
(732) ARISTO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PAINALGIN
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Leki pomocnicze [wspierające] do celów 
medycznych, Środki przeciwbólowe, Doustne środki przeciwbólowe, 
Środki przeciwgorączkowe, Środki przeciwzapalne .

(111) 359490 (220) 2022 05 09 (210) 542828
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) ŁAPCZYŃSKA MONIKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) narodziny rodziny
(540) 

(591) różowy, biały, niebieski
(531) 02 .09 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 41 Edukacja, 44 Doradztwo w dziedzinie rodzenia, Usługi 
położnicze, Usługi położnicze [akuszeria], Fizjoterapia, Usługi fizjote-
rapii .

(111) 359491 (220) 2022 05 09 (210) 542835
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) WUPRINŻ SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WUPRINŻ
(540) 

(591) niebieski, żółty, biały
(531) 03 .07 .19, 03 .07 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 37 Budowa instalacji wodociągowych, Instalacja wodo-
ciągów, Instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, Pod-
ziemnie prace konstrukcyjne w zakresie wodociągów, Montaż insta-
lacji kanalizacyjnych, gazowych i  wodociągowych, Budownictwo, 
Budownictwo nieruchomości, Budowa infrastruktury, Usługi bu-
dowlane i  konstrukcyjne, Budownictwo podziemne, Budownictwo 
przemysłowe, Wynajem sprzętu budowlanego, Wynajem maszyn 
budowlanych, Naprawcze roboty budowlane, Nadzór budowlany, 
Usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, 42 Inżynie-

ria (prace inżynieryjne), Usługi inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne 
wspomagane komputerowo, Testy inżynieryjne, Pomiary inżynieryj-
ne, Badania inżynieryjne, Usługi w  zakresie inżynierii budowlanej, 
Doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej, Inspekcja budow-
lana [oględziny], Nadzór i  inspekcja techniczna, Usługi inspekcyjne 
w zakresie konstrukcji budowlanych, Usługi inspekcyjne w zakresie 
konstrukcji wodociągowych, kanalizacyjnych, mieszkaniowych i  in-
frastrukturalnych, Usługi inspekcyjne w zakresie instalacji wodocią-
gowych, kanalizacyjnych, mieszkaniowych i infrastrukturalnych .

(111) 359492 (220) 2022 05 09 (210) 542836
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) GŁOGOWSKA KATARZYNA, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LING Partner
(540) 

(591) złoty, czarny, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 01 .17 .02
(510), (511) 41 Tłumaczenia językowe, Edukacja językowa, Nauczanie 
języków, Warsztaty w celach edukacyjnych, Usługi nauki języka ob-
cego, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie naucza-
nia języków obcych, Świadczenie usług w  zakresie szkół i  kursów 
językowych .

(111) 359493 (220) 2022 05 12 (210) 542938
(151) 2022 09 20 (441) 2022 06 06
(732) Mastercard International Incorporated, Nowy Jork (US)
(540) (znak słowny)
(540) MASTERCARD POWYMIENIANE
(510), (511) 9 Sprzęt komputerowy i  pobieralne oprogramowanie 
do ułatwiania i administrowania transakcjami płatności, transakcjami 
bankowymi i usługami kart płatniczych, Sprzęt komputerowy i pobie-
ralne oprogramowanie do elektronicznego przetwarzania i przesyła-
nia danych dotyczących płatności rachunków, Sprzęt komputerowy 
i pobieralne oprogramowanie dla usług związanych z wypłatami go-
tówkowymi, usług bankomatowych, uwierzytelniania transakcji, 
usług trasowania, usług autoryzacji i rozliczeń, wykrywania i kontroli 
oszustw, usług awaryjnego odtwarzania danych i szyfrowania, Urzą-
dzenia i sprzęt telekomunikacyjny i elektryczny, mianowicie, urządze-
nia do nagrywania, transmisji i odtwarzania danych, w tym dźwięku 
i  obrazu, Maszyny księgujące, Urządzenia do  śledzenia, zarządzania 
i analizy rachunków finansowych poprzez globalną sieć komputero-
wą, Sprzęt i pobieralne oprogramowanie komputerowe, mianowicie 
do  rozbudowywania, utrzymywania i użytkowania lokalnych i  rozle-
głych sieci komputerowych, Systemy do  odczytywania kart pamięci 
i systemy do odczytywania danych zapisanych w pamięciach, miano-
wicie, w pamięciach układów scalonych i pamięciach kart bankowych, 
Publikacje elektroniczne do pobrania, Urządzenia drukujące do syste-
mów przetwarzania danych i systemów transakcji finansowych, Kode-
ry i dekodery, Modemy, Sprzęt komputerowy i pobieralne oprogramo-
wanie komputerowe ułatwiające dokonywanie transakcji płatniczych 
drogą elektroniczną poprzez sieci bezprzewodowe, globalne sieci 
komputerowe i/lub przenośne urządzenia telekomunikacyjne, Sprzęt 
komputerowy i pobieralne oprogramowanie komputerowe do two-
rzenia kluczy szyfrujących, certyfikatów cyfrowych i podpisów cyfro-
wych, Pobieralne oprogramowanie komputerowe do bezpiecznego 
przechowywania i wyszukiwania danych oraz przesyłania poufnych 
informacji o  kliencie na  użytek osób prywatnych, instytucji banko-
wych i  finansowych, Sprzęt komputerowy i  pobieralne oprogramo-
wanie komputerowe ułatwiające identyfikację i  uwierzytelnienie 
urządzeń komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) oraz urządzeń do iden-
tyfikacji za pomocą fal radiowych (RFID), Pobieralne oprogramowanie 
komputerowe zawierające portfel cyfrowy do  udzielenia dostępu 
do kuponów, bonów, kodów do bonów i rabatów w handlu detalicz-
nym oraz uzyskania nagród lojalnościowych lub pieniężnych, Pobie-
ralne oprogramowanie komputerowe zawierające portfel cyfrowy, 
które umożliwia użytkownikom dostęp do  informacji dotyczących 
porównywania cen, recenzji produktów, hiperłączy do witryn interne-
towych innych podmiotów oferujących sprzedaż detaliczną oraz in-
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formacji o zniżkach, Aplikacje do użytkowania w związku z bezstyko-
wymi terminalami płatniczymi w  celu umożliwienia sprzedawcom 
akceptacji bezdotykowych transakcji handlowych za  pomocą urzą-
dzeń mobilnych, bezdotykowych prezentacji danych uwierzytelniają-
cych i  bezdotykowej realizacji kuponów, rabatów, zniżek, bonów 
i ofert specjalnych, Pobieralne oprogramowanie komputerowe do za-
rządzania i  weryfikacji transakcji kryptowalutowych z  wykorzysta-
niem technologii blockchain (łańcucha bloków), Pobieralne oprogra-
mowanie komputerowe do  generowania kluczy kryptograficznych 
do otrzymywania i wydawania kryptowaluty, Pobieralne oprogramo-
wanie komputerowe do użytku jako portfel kryptowalutowy, Pobie-
ralne oprogramowanie komputerowe do  opartego na  technologii 
blockchain (łańcucha bloków) zarządzania inwentarzem i łańcuchem 
dostaw, Pobieralne oprogramowanie komputerowe do  uzyskiwania 
dostępu do, odczytywania i śledzenia informacji dotyczących trans-
akcji finansowych w łańcuchu bloków, Układy scalone do telefonów 
komórkowych oraz urządzeń do komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) 
i urządzeń do identyfikacji za pomocą fal radiowych (RFID), Kodowa-
ne karty magnetyczne i karty zawierające układ scalony (karty inteli-
gentne), Kodowane karty dostępu, Karty z hologramem (kodowane), 
Karty obciążeniowe, karty bankowe, karty kredytowe, karty debeto-
we, karty z układami scalonymi, karty ratalne, karty z nagromadzoną 
wartością, karty będące elektronicznymi nośnikami danych, karty 
płatnicze, Karty bankowe, mianowicie, magnetycznie kodowane kar-
ty bankowe i  karty bankowe wykorzystujące pamięci magnetyczne 
i układy scalone pamięciowe, Czytniki kart płatniczych, Czytniki kart ko-
dowanych magnetycznie, czytniki kart będących elektronicznymi no-
śnikami danych, elektroniczne jednostki szyfrujące, Sprzęt komputero-
wy i pobieralne oprogramowanie komputerowe do użytku w usługach 
finansowych, bankowości i telekomunikacji, Pobieralne oprogramowa-
nie komputerowe umożliwiające współdziałanie kart inteligentnych 
z terminalami i czytnikami, Komputerowe układy scalone wbudowane 
w telefony i inne urządzenia komunikacyjne, Sprzęt telekomunikacyjny, 
Terminale do transakcji w punktach sprzedaży i oprogramowanie kom-
puterowe do transmisji, wyświetlania i przechowywania danych trans-
akcyjnych, identyfikacyjnych i finansowych do użytku w usługach finan-
sowych, bankowości i  przemyśle telekomunikacyjnym, Urządzenia 
do identyfikacji za pomocą fal radiowych (transpondery), Elektronicz-
ne urządzenia weryfikacyjne do sprawdzania autoryzacji kart obcią-
żeniowych, kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych 
i  kart płatniczych, Bankomaty, Części i  wyposażenie do  wszystkich 
wyżej wymienionych towarów, 35 Usługi doradztwa w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Badania biznesowe, Agencje informacji handlo-
wej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży deta-
licznej, Usługi porównywania cen, Organizacja wystaw w  celach 
handlowych lub reklamowych, Usługi doradcze w zakresie działalności 
handlowej, Badania rynkowe, Śledzenie, analiza, przewidywanie i spo-
rządzanie raportów dotyczących zachowań nabywczych posiadaczy 
kart płatniczych, Promocja sprzedaży towarów i usług na rzecz osób 
trzecich za  pomocą nagród i  inicjatyw motywacyjnych tworzonych 
w związku z używaniem kart kredytowych, debetowych i płatniczych, 
Zarządzanie programami lojalnościowymi i  programami oferującymi 
nagrody, Pomoc w zakresie zarządzania działalnością handlową, prze-
mysłową i gospodarczą, Wycena gospodarcza, Usługi doradcze w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, Przygotowywanie wy-
ciągów z kont lub rachunków, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, 
Prowadzenie ksiąg rachunkowych, usługi księgowe, Badania w dziedzi-
nie działalności gospodarczej, Usługi kreowania wizerunku (public rela-
tions), Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online lub za pomocą 
środków telekomunikacji mobilnej w zakresie wydawania kart kredyto-
wych, debetowych lub płatniczych, Zarządzanie komputerowymi ba-
zami danych, Tworzenie indeksów informacji za  pomocą technologii 
blockchain, Promocja koncertów i wydarzeń kulturalnych na rzecz osób 
trzecich, Reklama usług transportowych, turystycznych, hoteli, zakwa-
terowania, żywności i posiłków, sportu, rozrywki i zwiedzania, Dostar-
czanie informacji odnośnie zakupów towarów i usług online przez In-
ternet i inne sieci komputerowe, Zarządzanie rachunkami finansowymi, 
księgami rachunkowymi i dokumentacją finansową, Usługi informacyj-
ne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienio-
nych usług, 36 Usługi konsultacji finansowych, Udzielanie informacji fi-
nansowych, Sponsoring finansowy, Usługi finansowe, a  mianowicie 
usługi bankowe, usługi związane z kartami kredytowymi, kartami de-
betowymi, kartami obciążeniowymi, kartami ratalnymi, usługi związa-
ne z kartami przedpłaconymi oferowane za pomocą kart z nagroma-
dzoną wartością, elektroniczne transakcje kredytowe i  debetowe, 

usługi w zakresie regulowania i prezentacji rachunków, usługi w za-
kresie wypłaty gotówki, usługi weryfikacji czeków, usługi realizacji 
czeków, usługi dostępu do  depozytów oraz usługi bankomatowe, 
uwierzytelnianie i rozliczanie transakcji, uzgadnianie transakcji, zarzą-
dzanie gotówką, zbiorcze rozliczanie funduszy, rozliczanie funduszy 
konsolidacyjnych, zbiorcze regulowanie sporów, usługi przenoszenia 
środków pieniężnych w zakresie kart płatniczych, elektroniczne prze-
twarzanie płatności, uwierzytelnianie i  weryfikacja transakcji płatni-
czych, Elektroniczny transfer środków pieniężnych i  usługi wymiany 
walut, Usługi przetwarzania płatności kryptowalutami, Usługi wymia-
ny kryptowalut z wykorzystaniem technologii blockchain, Informacje 
finansowe w zakresie kryptowalut, Usługi wyceny finansowej i zarzą-
dzania ryzykiem świadczone na rzecz osób trzecich w zakresie kredy-
tów konsumenckich, Rozpowszechnianie informacji finansowych po-
przez światową sieć komputerową, Analizy i  konsultacje finansowe, 
Usługi przetwarzania dla transakcji finansowych dokonywanych przez 
posiadaczy kart za pośrednictwem bankomatów, Utrzymywanie do-
kumentacji finansowej, Usługi związane z elektronicznymi portmonet-
kami (cyfrowymi portfelami) z nagromadzoną wartością, elektronicz-
ne usługi płatnicze z nagromadzoną wartością oraz usługi w zakresie 
zatwierdzania i  rozliczania transakcji z  nagromadzoną wartością, 
Usługi bankowości elektronicznej świadczone za pomocą światowej 
sieci komputerowej, Usługi izb rozliczeniowych (clearing house), Usłu-
gi dotyczące nieruchomości, Wycena nieruchomości, Zarządzanie in-
westycjami w  nieruchomości, Inwestycje dotyczące nieruchomości, 
Usługi ubezpieczania nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, 
Działalność w zakresie pośrednictwa w branży nieruchomości, Usługi 
w zakresie wyceny i szacowania majątku nieruchomego, Usługi agencji 
nieruchomości, Szacowanie nieruchomości, Zarządzanie nieruchomo-
ściami, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieru-
chomości, Udzielanie pożyczek i kredytów dotyczących nieruchomo-
ści, Usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości lub usług 
developerskich, Usługi pośrednictwa finansowego w  zakresie nieru-
chomości, Inwestycje kapitałowe w nieruchomości, Usługi inwestowa-
nia w nieruchomości komercyjne, Usługi finansowe dotyczące nabywa-
nia mienia, Usługi finansowe dotyczące sprzedaży mienia, Dzierżawa 
majątku nieruchomego, Usługi zarządzania majątkiem dotyczące 
transakcji w  zakresie nieruchomości, Wycena majątku, Zarządzanie 
portfelem nieruchomości, Finansowanie kredytów hipotecznych i se-
kurytyzacja aktywów, Usługi konsultacyjne dotyczące sposobów 
płatności, usług bankowych, usług związanych z kartami kredytowy-
mi, debetowymi i płatniczymi, Usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług, 42 Usłu-
gi naukowe i  techniczne oraz związane z  nimi prace badawcze 
i projektowe, Usługi w zakresie analiz i badań przemysłowych, Projek-
towanie i  rozbudowa sprzętu komputerowego i  oprogramowania, 
Konwersja danych lub dokumentów z nośników fizycznych na nośniki 
elektroniczne, Usługi konsultacyjne w zakresie sprzętu i oprogramo-
wania komputerowego, Programowanie komputerowe, Usługi wparcia 
technicznego i doradztwa w zakresie zarządzania systemami kompute-
rowymi, bazami danych i  aplikacjami, Umożliwianie tymczasowego 
użytkowania niepobieralnego oprogramowania i aplikacji do zarządza-
nia, lokalizacji, aktywowania i  odwoływania uwierzytelnienia i  cyfro-
wych danych uwierzytelniających do  urządzeń komunikacji bliskiego 
zasięgu (NFC), Projektowanie, rozbudowa, konserwacja i uaktualnianie 
sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkowego do mobilnych 
urządzeń cyfrowych, Projektowanie, rozbudowa, konserwacja i uaktual-
nianie pobieralnych programów komputerowych i  oprogramowania 
użytkowego do telefonów komórkowych i innych urządzeń cyfrowych, 
które umożliwiają użytkownikom dostęp do kuponów, bonów, kodów 
do bonów, rabatów, informacji dotyczących porównywania cen, recen-
zji produktów, hiperłączy do witryn internetowych sklepów detalicz-
nych osób trzecich i informacji o rabatach, Projektowanie, rozbudowa, 
konserwacja i uaktualnianie pobieralnych programów komputerowych 
i  oprogramowania użytkowego umożliwiających użytkownikom do-
stęp do promocyjnych ofert sprzedaży i uzyskanie nagród pieniężnych, 
które mogą być zapisane na konto użytkownika poprzez usługę cash
-back, Dostarczanie aplikacji komputerowych (ASP) obejmujących 
oprogramowanie do  odbierania, przesyłania, wyświetlania bonów, 
kuponów, kodów do  bonów, ofert specjalnych, recenzji, informacji 
o produktach, informacji dotyczących porównywania cen, hiperłączy 
do  witryn internetowych oraz do  odbierania i  przesyłania danych 
do zakupu towarów i usług, Usługi dostawców aplikacji obejmujące 
oprogramowanie do  dostarczania klientom informacji dotyczących 
zniżek, bonów i ofert specjalnych na towary lub usługi osób trzecich, 
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Usługi dostawców aplikacji dotyczące oprogramowania do serwisów 
społecznościowych, Projektowanie grafiki w celu kompilacji stron in-
ternetowych, Informacje dotyczące sprzętu komputerowego i opro-
gramowania dostarczane online z globalnej sieci komputerowej lub 
z Internetu, Tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych, Hosting 
witryn internetowych na rzecz osób trzecich, Tworzenie stron interne-
towych, Projektowanie, tworzenie i  hosting handlowych serwisów 
internetowych, Projektowanie, tworzenie i hosting witryn interneto-
wych służących do opłacania rachunków, Usługi związane z kompu-
terami i Internetem, mianowicie, udostępnianie elektronicznych baz 
danych online przez globalną sieć komputerowa w dziedzinie uwie-
rzytelniania i weryfikacji tożsamości, Szyfrowanie i deszyfrowanie da-
nych w zakresie informacji finansowych, Usługi uwierzytelniania pod-
pisów cyfrowych w celu uwierzytelnienia osób trzecich, mianowicie 
szyfrowanie danych i utrzymywanie integralności danych, Udostęp-
nianie osobom trzecim szyfrowanych i  cyfrowo podpisanych oraz 
uwierzytelnionych danych do  użytku przy wydawaniu i  weryfikacji 
certyfikatów cyfrowych w  zakresie uwierzytelniania dokumentów, 
Weryfikowanie, uwierzytelnianie, wydawanie, dostarczanie certyfika-
tów cyfrowych oraz zarządzanie nimi, Usługi konsultacji technicznych 
w  dziedzinie programowania komputerowego, finansowych sieci 
komputerowych, przetwarzania danych, bezpiecznej komunikacji, 
szyfrowania i  deszyfrowania danych oraz zabezpieczenia sieci lokal-
nych, Rozpowszechnianie informacji poprzez globalną sieć kompute-
rową w dziedzinie oprogramowania komputerowego, sprzętu kompu-
terowego, finansowych sieci komputerowych i sieci lokalnych, Usługi 
przetwarzania danych i  weryfikacji danych, Usługi przechowywania 
i odzyskiwania danych, Usługi informacyjne dotyczące repozytorium 
danych i  profili klienckich, Dzierżawa czasu dostępu do  komputero-
wych baz danych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w za-
kresie wszystkich wyżej wymienionych usług .

(111) 359494 (220) 2022 04 22 (210) 542279
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) BRZEZIŃSKI KRZYSZTOF ISKRA, Tomaszów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ISKR
(540) 

(531) 01 .15 .07, 27 .05 .01
(510), (511) 7 Narzędzia mechaniczne, Narzędzia ręczne o napędzie 
innym niż ręczny, Wiertarki, Wiertarki ręczne elektryczne, Szlifierki, 
Polerki elektryczne, Strugarki [maszyny], Strugarki wzdłużne, Stru-
garki do drewna, Nożyce elektryczne, Imaki do narzędzi do obrabia-
rek, Urządzenia elektromechaniczne do  produkcji żywności, Młoty 
elektryczne, Młoty pneumatyczne, Piły [maszyny], Piły taśmowe, Piły 
tarczowe, Awaryjne generatory prądotwórcze, Generatory prądu, 
Generatory prądu przemiennego, Młoty wiertnicze, Frezarko-wier-
tarki, Elektryczne młoty udarowe, Szlifierki kątowe, Szlifierki proste, 
Przecinarki łukowe, Przecinarki [obrabiarki], Polerki jako maszyny, 
Bruzdownice [obrabiarki], Bruzdownice [maszyny lub ich  części], 
Wiertarki udarowe, Klucze udarowe, Urządzenia wiertnicze [wiert-
nice], Stojaki wiertarskie do wiertarek, Przenośne stojaki wiertarskie 
na wiertarki elektryczne, Pilarki do drewna, Piły wyrzynarki, Piły wy-
rzynarki [maszyny], Frezarki, Dłutownice .

(111) 359495 (220) 2022 03 11 (210) 540852
(151) 2022 10 26 (441) 2022 05 02
(732) ŁUKASZ PAWEŁ P .U .H . ŁUKASZ GOLD DRÓB, Oława (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WITAMINKA 24
(510), (511) 29 Desery mleczne, Desery owocowe, Galaretki, 30 Lody 
spożywcze, Desery lodowe, Desery [wyroby cukiernicze], Kawa, Gala-
retki owocowe [słodycze], Wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, 
Ciasta, Ciasteczka, 43 Kawiarnie, Cukiernie, Obsługa gastronomiczna 
z  własnym zapleczem, Produktami i  transportem (catering), Usługi 
mobilnych restauracji .

(111) 359496 (220) 2018 06 01 K (210) 544345
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) LASER FOOD 2007, S .L ., Alzira (ES)
(540) (znak słowny)
(540) NATURAL BRANDING
(510), (511) 7 Obrabiarki i narzędzia napędzane silnikowo .

(111) 359497 (220) 2022 06 28 (210) 544477
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) MADE BY DIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) O!żywienie
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne uzupeł-
niające dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy, Su-
plementy żywnościowe, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suple-
menty mineralne do  żywności, Witaminy i  preparaty witaminowe, 
Preparaty medyczne do odchudzania, Preparaty farmaceutyczne sto-
sowane w kosmetyce, Maści do celów farmaceutycznych, Sole do ką-
pieli mineralnych i leczniczych, Zioła, nalewki, korzenie i oleje leczni-
cze, Wody mineralne do celów leczniczych, Herbaty i napoje ziołowe 
do użytku leczniczego, Leki i środki uspokajające i uśmierzające, Środki 
sanitarne do  celów medycznych, Materiały opatrunkowe, Plastry 
do celów medycznych, 30 Herbata, Kawa, Kakao, Czekolada i wyroby 
czekoladowe, Wyroby piekarnicze i  ciastkarskie, Batony zbożowe 
i energetyczne, Batony czekoladowe, Batony sezamowe, Batony spo-
żywcze na bazie zbóż, Przekąski wieloziarniste, Przekąski na bazie ku-
kurydzy, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski 
wykonane z  mąki ziemniaczanej, Chipsy zbożowe, Chipsy ryżowe, 
Chipsy kukurydziane, 35 Usługi sprzedaży w  sklepach, hurtowniach, 
punktach wyspecjalizowanych oraz za pośrednictwem Internetu na-
stępujących towarów: odzież ochronna turystyczna, odzież ochronna 
dla sportowców, motocyklistów i rowerzystów zabezpieczająca przed 
wypadkami lub urazami, kaski, okulary, maski i rękawice ochronne dla 
sportowców, motocyklistów i  rowerzystów, odzież damska, odzież 
męska i  dziecięca, odzież sportowa, odzież turystyczna, odzież 
ochronna, fartuchy, kitle, maski ochronne na twarz, przyłbice ochron-
ne na twarz, pasy używane przy podnoszeniu ciężarów, pasy na talię 
[do ćwiczeń], uprzęże sportowe, kimona, rękawice wykonane specjal-
nie do  noszenia podczas uprawiania sportu, rękawice outdoorowe, 
bielizna, spodenki, spodnie, leginsy, koszule, koszulki, topy, nakrycia 
głowy, chusty, szaliki, apaszki, bandany na szyję, opaski na głowę, rę-
kawiczki, obuwie, koce, płachty, hamaki, namioty, parasole, bielizna 
kąpielowa, stroje kąpielowe, czepki kąpielowe, okulary i maski do pły-
wania, obuwie kąpielowe, ręczniki kąpielowe, nadmuchiwane akce-
soria do basenów, torby i plecaki, breloki reklamowe, długopisy rekla-
mowe, ołówki reklamowe, gumki [do  ołówka] reklamowe, kubki 
reklamowe, koszulki reklamowe, parasolki i parasole reklamowe, opa-
ski na rękę reklamowe, naklejki reklamowe, zestawy reklamowe z arty-
kułów kosmetycznych, zestawy reklamowe z  artykułów piśmienni-
czych, zestawy reklamowe z artykułów spożywczych i alkoholowych, 
zestawy reklamowe z  artykułów kuchennych, zestawy reklamowe 
z  ozdób świątecznych, zestawy reklamowe z  porcelany, kosmetyki, 
upominki w postaci artykułów odzieżowych, upominki w postaci arty-
kułów piśmienniczych, upominki w postaci zestawów artykułów spo-
żywczych i alkoholowych, upominki w postaci wyrobów ze szkła i por-
celany, upominki w  postaci ozdobnych wyrobów metalowych, 
wydawnictwa drukowane w postaci prospektów, wydawnictwa dru-
kowane w postaci katalogów, wydawnictwa drukowane w postaci ulo-
tek, wydawnictwa drukowane w postaci książek i kalendarzy, druko-
wane prospekty szkoleniowe, drukowane czasopisma szkoleniowe, 
drukowane broszury szkoleniowe, kalendarze, książki, broszury, folde-
ry, teczki, poradniki, breloki reklamowe, przypinki do odzieży reklamo-
we, chorągiewki, balony dekoracyjne, czapki, długopisy, emblematy, 
flagi, koszulki, kubki, termosy, nagrody za osiągnięcia w postaci pucha-
rów, medale, naklejki, dyplomy, parasole, proporczyki, otwieracze 
do butelek, butelki na napoje, bidony, opakowania z tworzyw sztucz-
nych, tabliczki reklamowe, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, 
Wynajem miejsca na ogłoszenia reklamowe, Pokazy towarów, Prezen-
towanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Orga-
nizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, Kol-
portaż próbek, Profilowanie konsumentów do  celów komercyjnych 
lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promo-
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wanie towarów i  usług w  formie sponsorowania wydarzeń sporto-
wych, Reklama, Rozpowszechnianie reklam, Reklama korespondencyj-
na, Reklama online za  pośrednictwem sieci komputerowej, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Produkcja filmów reklamowych, 
Telemarketing, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Tworzenie 
tekstów reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Usługi 
agencji importowo-eksportowych, Usługi komunikacji korporacyjnej, 
Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi 
modelek i  modeli do  celów reklamowych lub promocji sprzedaży, 
Usługi pośrednictwa w  handlu, Usługi public relations, Usługi relacji 
z mediami, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych 
lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach han-
dlowych lub reklamowych, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie w za-
kresie zamówień handlowych, 41 Usługi w  zakresie edukacji diete-
tycznej, Organizowanie i  prowadzenie kursów, szkoleń i  pokazów 
w zakresie kultury fizycznej oraz ćwiczeń gimnastycznych, Promocja 
kultury fizycznej i sportu oraz aktywnego trybu życia [edukacja], Pro-
pagowanie zdrowego stylu życia [edukacja], Doradztwo w  zakresie 
szkoleń, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Dystrybucja filmów, 
Edukacja, Edycja nagrań audio, Edycja nagrań wideo, Edycja zdjęć, Fo-
tografia, Fotoreportaże, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kształcenie ustawicz-
ne, Kursy edukacyjne, Kursy instruktażowe, Kursy językowe, Kursy ko-
respondencyjne, Kursy szkoleniowe, Medyczne usługi edukacyjne, 
Usługi publikowania multimedialnych treści elektronicznych, Muzea 
i wystawy [nie w celach handlowych i reklamowych], Nauczanie, Orga-
nizowanie i  przeprowadzanie imprez szkoleniowych, seminariów, 
szkoleń, sympozjów, konferencji, kongresów, konkursów, kursów, 
kwizów [nie w celach handlowych i  reklamowych], Pisanie piosenek, 
Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamo-
we, Pokazy edukacyjne, Pozowanie dla artystów, Pozowanie artystom, 
Prezentacja filmów, Produkcja filmów dla telewizji, Produkcja filmów 
innych niż reklamowe, Produkcja nagrań audio i wideo oraz produkcja 
multimedialna i usługi fotograficzne, Produkcja tematycznych progra-
mów telewizyjnych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Publikowanie 
książek, Publikowanie elektroniczne, Szkolenia biznesowe, Szkolenia 
dla dorosłych, Szkolenia edukacyjne, Testy edukacyjne, Tłumaczenia, 
Trening rozwoju osobistego, Udostępnianie obiektów do pokazywa-
nia filmów, widowisk, sztuk, muzyki lub prowadzenia szkoleń eduka-
cyjnych, Usługi biblioteczne, Usługi doradcze w zakresie szkoleń, Usłu-
gi edukacji dla dorosłych, Usługi edukacyjne i  instruktażowe, Usługi 
rozrywkowe i sportowe, Usługi publikacji, Usługi reporterskie, Usługi 
studiów filmowych, Usługi studiów nagrań, Usługi studiów telewizyj-
nych, Usługi szkół, Usługi wydawnicze i reporterskie, Usługi związane 
z pisaniem scenariuszy, Wydawanie audiobooków, broszur, czasopism, 
e-booków, gazet, katalogów, książek, prospektów, publikacji medycz-
nych, Wynajem studiów nagrań, Wyższe uczelnie (edukacja), Usługi 
agencji sprzedaży biletów wstępu na wydarzenia o charakterze nauko-
wym, kulturalnym, upamiętniającym, rozrywkowym i sportowym, 44 
Usługi dietetyków, Poradnictwo dietetyczne, Usługi doradztwa me-
dycznego i dietetycznego, Usługi doradcze z zakresu zdrowego odży-
wania i suplementacji, Udzielanie informacji związanych z suplemen-
tami diety i  preparatami odżywczymi, Usługi w  zakresie medycyny 
sportowej, Usługi gabinetów fizykoterapeutycznych, Usługi gabine-
tów fizjoterapeutycznych, Usługi spa, Usługi masażu, Usługi związane 
z  wykonywaniem zabiegów terapeutycznych, Usługi lecznicze para-
medyczne, Ośrodki zdrowia, Placówki rekonwalescencji, Pomoc me-
dyczna, Szpitale, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi klinik me-
dycznych, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi medycyny 
alternatywnej, Usługi medyczne, Usługi telemedyczne, Wypożyczanie 
sprzętu medycznego.

(111) 359498 (220) 2022 06 07 (210) 543884
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 11
(732) FUNDACJA OLGI TOKARCZUK, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Góry Literatury
(510), (511) 16 Dzieła sztuki oraz figurki z  papieru i  kartonu, mode-
le architektoniczne, Materiały i  środki dla artystów i  do  dekoracji, 
Materiały filtracyjne z papieru, Torebki oraz artykuły do pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Ma-

teriały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Jednorazowe produkty 
papierowe, Materiały drukowane, Papier i karton, Części i akcesoria 
do wymienionych towarów, zawarte w tej klasie, 22 Liny i sznury, Sie-
ci, Namioty i plandeki, Markizy z materiałów tekstylnych lub synte-
tycznych, Żagle, Torby do transportu i przechowywania materiałów 
luzem, Materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem 
papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, Nieprzetworzo-
ne tekstylne materiały włókiennicze i  ich  zamienniki, 24 Tkaniny, 
Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Materiały tek-
stylne do filtrowania, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 Artyku-
ły i  sprzęt sportowy, Dekoracje świąteczne i  sztuczne choinki, Gry, 
zabawki i akcesoria do zabawy, Części i akcesoria do wymienionych 
towarów, zawarte w tej klasie, 30 Dania gotowe i wytrawne przeką-
ski, przekąski na bazie ziaren, zbóż, mąki i  sezamu, krakersy, kluski, 
knedle, naleśniki, potrawy na  bazie makaronu, ryżu i  zbóż, ciasta 
i ciastka, kanapki i pizza, sajgonki i sajgonki z wodorostów, bułeczki 
gotowane na parze, potrawy z tortilli, Sól, przyprawy i dodatki sma-
kowe, Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i  desery, Cukry, na-
turalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 
Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Kawa, herbata, ka-
kao i namiastki tych towarów, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby 
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, 32 Napoje bezal-
koholowe, Wody mineralne i gazowane, Napoje owocowe i soki owo-
cowe, Piwo, Syropy i inne preparaty do produkcji napojów bezalko-
holowych, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi 
w  zakresie handlu i  usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi 
aukcyjne, Wynajem dystrybutorów automatycznych, Organizowa-
nie konkursów, Usługi dystrybucyjne, Usługi importu i  eksportu, 
Usługi w zakresie mediacji i negocjacji, Usługi w zakresie zamówień 
na rzecz osób trzecich, Usługi prenumeraty, Pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, Wynajmowanie, wypożyczanie i leasing w zakresie 
wymienionych usług, zawarte w tej klasie, 41 Usługi wydawnicze i re-
porterskie, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Tłumaczenia 
oraz wynajmowanie, wypożyczanie i  leasing w  zakresie wymienio-
nych usług, zawarte w tej klasie oraz doradztwo, konsultacje i infor-
macje w zakresie wymienionych usług, zawarte w tej klasie.

(111) 359499 (220) 2022 06 17 (210) 544204
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) BARTNIK ADAM, Parczew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ABI ENERGY
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.10, 26.01.01, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 9 Fotowoltaiczne urządzenia i  instalacje do  wytwarza-
nia energii elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje elektryczne, 
Urządzenia fotowoltaiczne do  wytwarzania energii elektrycznej, 
Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania sło-
necznego na energię elektryczną, 11 Pompy ciepła, Instalacje i urzą-
dzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powie-
trza, 35 Usługi handlu detalicznego w  odniesieniu do  domowego 
sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu 
do  domowego sprzętu elektrycznego, 37 Naprawa i  konserwacja 
urządzeń do klimatyzacji, Naprawa urządzeń do klimatyzacji.

(111) 359500 (220) 2022 07 11 (210) 544968
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) WENZHOU SOGU TECHNOLOGY CO., LTD, Wenzhou (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOGU
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(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 25 Cholewki obuwia, podeszwa, wkładki do butów .

(111) 359501 (220) 2022 07 18 (210) 545216
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) OSŁOWSKI WOJCIECH FORM&STYLE, Olsztynek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSLOV .
(540) 

(531) 27 .05 .01, 24 .17 .01, 24 .17 .02
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 41 
Fotografia, Fotografia portretowa, Produkcja nagrań audio i  video 
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Montaż filmów, 
Montaż filmów (Kinematograficznych-), Montaż filmów kinowych, 
Montaż lub nagrywanie dźwięku i  obrazu, Montaż programów te-
lewizyjnych, Montaż wideo, Produkcja efektów specjalnych do  fil-
mów, Produkcja efektów specjalnych do  telewizji, Produkcja edu-
kacyjnych nagrań dźwiękowych i  wideo, Produkcja filmów, innych 
niż reklamowe, Produkcja filmów kinematograficznych, Produkcja 
filmów szkoleniowych, Produkcja filmów telewizyjnych i  kinowych, 
Produkcja filmów dla telewizji, Produkcja filmów, Produkcja filmów 
w  celach rozrywkowych, Produkcja filmów wideo, Produkcja mu-
zycznych filmów wideo, Produkcja nagrań audio i video oraz usługi 
fotograficzne, Produkcja nagrań audiowizualnych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych i/lub wideo, Produkcja nagrań wideo, Produkcja radio-
wa, filmowa i  telewizyjna, Produkcja szkoleniowych filmów wideo, 
Produkowanie filmów, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów 
reklamowych, Studia nagrań (Usługi-), Usługi edycji nagrań audio 
i wideo, Usługi filmowania z powietrza, Usługi fotografów, Usługi ob-
razowania fotograficznego za pośrednictwem drona, Usługi produk-
cji filmów, Usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, 
Usługi w zakresie nagrań wideo, Usługi w zakresie produkcji filmów 
wideo, Usługi w  zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo 
i telewizyjnych, Zapewnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań .

(111) 359502 (220) 2022 06 17 (210) 544187
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) ŚNIEŻKA TRADE OF COLOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGNAT PRESTIGEWHITE
(540) 

(591) czarny, złoty, biały, burgund
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .11, 27 .05 .24, 
26 .04 .02, 26 .04 .07, 26 .04 .18, 26 .04 .22
(510), (511) 2 Lakiery i emalie, Farby zewnętrzne i wewnętrzne, Farby 
wodne, bakteriobójcze, ognioodporne, przeciw zanieczyszczeniom, 
Farby do emalii, Farby stosowane w ceramice, Podkłady, Folie meta-
lowe dla malarzy, Barwniki do  obuwia, Preparaty zabezpieczające 
do metali, Smary i oleje przeciwrdzewne, Rozcieńczalniki do farb i la-
kierów, Utrwalacze [lakiery], Barwniki, Zaprawy farbiarskie, Zagęsz-
czacze do  farb i  barwników, Bejce, Środki do  konserwacji drewna, 
Środki antykorozyjne, Formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, 
drukarzy i artystów, 19 Tynki i masy dekoracyjne, Zaprawy cemento-
we, Zaprawy budowlane, Masy szpachlowe .

(111) 359503 (220) 2022 06 24 (210) 544439
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) RĘKĄ DZIEŁO STOWARZYSZENIE  
EKOLOGICZNO ARTYSTYCZNE, Godki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ręką Dzieło
(510), (511) 35 Prowadzenie akcji promocyjnej i reklamowej w prasie, 
radiu, telewizji i sieci internetowej, Dystrybucja materiałów reklamo-
wych-druków, prospektów, broszur, katalogów, ulotek, Organizowa-
nie wystaw i  targów w  celach handlowych lub reklamowych, Pre-
zentowanie produktów w  mediach dla celów sprzedaży i  sprzedaż 
takich towarów jak: wydawnictw oraz dzieł beneficjentów działań 
Stowarzyszenia, w  szczególności wytworów rzemiosła artystycz-
nego i dzieł sztuki lokalnych artystów, rzemieślników i twórców, 41 
Usługi w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej i artystycznej, 
inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i  promowanie wydarzeń 
kulturalnych i  artystycznych, jak: festiwali, koncertów, warsztatów, 
wystaw, spektakli, spotkań, pokazów filmowych, happeningów, 
performance’ów, Wspieranie twórców i promowanie twórczości re-
gionalnej i  rękodzieła w  zakresie sztuki ludowej, Inicjowanie, orga-
nizowanie, prowadzenie i  promowanie działań oświatowych i  edu-
kacyjnych, seminariów, konferencji, warsztatów, szkoleń, kursów, 
wykładów, prelekcji, kampanii informacyjnych, promocyjnych akcji 
społecznych, Usługi w  zakresie działalności popularyzatorskiej, pu-
blicystyczne i twórczej z wykorzystaniem sztuki filmowej, teatralnej, 
muzycznej, literackiej, sztuk wizualnych, a  także nowych mediów 
oraz innych kanałów komunikacji, Inicjowanie i organizowanie spo-
tkań społeczności lokalnych, w  tym spotkań obywateli z  władzami 
i instytucjami, Inicjowanie, prowadzenie, organizowanie i promowa-
nie działań i  projektów na  rzecz integracji społecznej i  zawodowej 
osób w trudnej sytuacji życiowej, dyskryminowanych, wykluczonych 
lub pochodzących z  grup zagrożonych wykluczeniem i  dyskrymi-
nacją, zwłaszcza w  obrębie wspólnoty lokalnej, Usługi w  zakresie 
prowadzenia działalności wydawniczej, bibliotecznej, informacyjnej 
i promocyjnej z wykorzystaniem wszelkich dostępnych kanałów ko-
munikacji, w tym tradycyjnych, cyfrowych serwisów społecznościo-
wych, 42 Inicjowanie i  prowadzenie badań naukowych w  zakresie 
działań interdyscyplinarnych ze  środowiskami ekologicznymi, na-
ukowymi i  artystycznymi, Badania w  zakresie ochrony środowiska 
naturalnego, Wzornictwo przemysłowe w zakresie sztuki ludowej .

(111) 359504 (220) 2022 05 05 (210) 542775
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 11
(732) JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kokanin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARANNIE WARZONE DOSKONAŁA RECEPTURA CZARTOWE 
Jasne Pełne
(540) 

(591) biały, brązowy, ciemnobrązowy, ciemnoczerwony, 
ciemnopomarańczowy, czarny, czerwony, jasnoczerwony, 
jasnopomarańczowym, jasnożółty, pomarańczowy, żółty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 25 .01 .01, 01 .15 .05, 05 .07 .02, 05 .03 .11, 
05 .11 .15, 01 .03 .01
(510), (511) 32 Piwo, napoje na bazie piwa .

(111) 359505 (220) 2022 05 05 (210) 542776
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 11
(732) JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kokanin (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARANNIE WARZONE DOSKONAŁA RECEPTURA CZARTOWE 
Chmielowe
(540) 

(591) zielony, ciemnozielony, jasnobrązowy, brązowy, biały
(531) 01 .03 .01, 05 .03 .11, 05 .07 .02, 05 .11 .15, 25 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 32 Piwo, napoje na bazie piwa .

(111) 359506 (220) 2022 06 30 (210) 544590
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) PAWŁOWSKI GRZEGORZ MAX-BUD, Szerokie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) max-bud MAKSIMUM BUDOWNICTWA
(540) 

(591) niebieski, szary
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 24 .15 .01, 07 .01 .08, 26 .11 .01, 26 .11 .12
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Obsługa mar-
ketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi marketingu gruntów 
dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczo-
nych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, Analizy 
i  badania rynkowe, Organizowanie targów i  wystaw handlowych, 
reklamowych w  zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, 
Organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomo-
ściami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Usługi 
wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 36 Usłu-
gi w  zakresie rynku nieruchomości, Organizowanie i  finansowanie 
projektów deweloperskich, Administrowanie nieruchomościami, 
Zarządzanie nieruchomościami, Szacowanie i wycena nieruchomo-
ści, Finansowanie nieruchomości, Usługi wyszukiwania i formalnego 
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla 
budownictwa mieszkalnego i  komercyjnego, Inwestowanie w  nie-
ruchomości, Kupno i  sprzedaż nieruchomości na  własny rachunek, 
Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Doradztwo w  zakresie 
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Usługi pośred-
nictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane 
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Pomoc 
w zakupie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, 
Wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, mieszkań, Pomoc 
w  zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nierucho-
mościami, Opracowywanie planów przedsięwzięć inwestycyjnych, 
Usługi organizacji i  zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi 
w  celu budowy i/lub przygotowania domów, lokali mieszkalnych 
i  użytkowych przeznaczonych do  sprzedaży, wynajmowania, uży-
czania, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wybu-
rzeniowe, Usługi generalnych wykonawców budowlanych, Usługi 
realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegają-
cymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i nie-
mieszkalnych wraz z  infrastrukturą przeznaczonych do  sprzedaży, 
wynajmowania, użyczania, Rozbiórka i  przygotowanie terenów 
pod budowę, Budowanie domów, lokali mieszkalnych, użytkowych 
i  osiedli mieszkaniowych wraz z  infrastrukturą, Nadzór budowlany, 
Zarządzanie projektem budowy, Usługi doradztwa budowlanego, 
40 Wytwarzanie energii elektrycznej, 42 Projektowanie budowlane, 

urbanistyczne, architektoniczne, Planowanie urbanistyczne osiedli 
mieszkaniowych wraz z  infrastrukturą, Prowadzenie badań, eksper-
tyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, Projekto-
wanie i aranżacja wnętrz .

(111) 359507 (220) 2022 06 30 (210) 544591
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) PAWŁOWSKI GRZEGORZ MAX-BUD, Szerokie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Max-Bud Grzegorz Pawłowski
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Obsługa mar-
ketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi marketingu gruntów 
dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczo-
nych do  zagospodarowania, do  sprzedaży, najmu, użyczenia, Anali-
zy i badania rynkowe, Organizowanie targów i wystaw handlowych, 
reklamowych w  zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, 
Organizowanie przetargów na  rynku obrotu gruntami, nieruchomo-
ściami, powierzchniami użytkowymi i  lokalami mieszkalnymi, Usługi 
wynajmowania miejsc na  umieszczanie ogłoszeń i  reklam, 36 Usłu-
gi w  zakresie rynku nieruchomości, Organizowanie i  finansowanie 
projektów deweloperskich, Administrowanie nieruchomościami, 
Zarządzanie nieruchomościami, Szacowanie i  wycena nieruchomo-
ści, Finansowanie nieruchomości, Usługi wyszukiwania i  formalnego 
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla 
budownictwa mieszkalnego i  komercyjnego, Inwestowanie w  nie-
ruchomości, Kupno i  sprzedaż nieruchomości na  własny rachunek, 
Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Doradztwo w  zakresie 
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, 
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Usługi pośred-
nictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane 
z  kredytami hipotecznymi na  nieruchomości mieszkaniowe, Pomoc 
w  zakupie nieruchomości, Planowanie inwestycji w  nieruchomości, 
Wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, mieszkań, Pomoc 
w  zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomo-
ściami, Opracowywanie planów przedsięwzięć inwestycyjnych, Usługi 
organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu bu-
dowy i/lub przygotowania domów, lokali mieszkalnych i użytkowych 
przeznaczonych do  sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 37 Usługi 
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, Usługi ge-
neralnych wykonawców budowlanych, Usługi realizacji i nadzoru nad 
przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na  budowie i/lub 
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i  niemieszkalnych wraz z  in-
frastrukturą przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
Rozbiórka i przygotowanie terenów pod budowę, Budowanie domów, 
lokali mieszkalnych, użytkowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infra-
strukturą, Nadzór budowlany, Zarządzanie projektem budowy, Usługi 
doradztwa budowlanego, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej, 42 
Projektowanie budowlane, urbanistyczne, architektoniczne, Plano-
wanie urbanistyczne osiedli mieszkaniowych wraz z  infrastrukturą, 
Prowadzenie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie 
budownictwa, Projektowanie i aranżacja wnętrz .

(111) 359508 (220) 2022 06 30 (210) 544593
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) PAWŁOWSKI GRZEGORZ MAX-BUD, Szerokie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ogrody Form
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .06
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Obsługa mar-
ketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi marketingu gruntów dla 
budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczonych 
do  zagospodarowania, do  sprzedaży, najmu, użyczenia, Analizy i  ba-
dania rynkowe, Organizowanie targów i wystaw handlowych, reklamo-
wych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, Organizowanie 
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przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzch-
niami użytkowymi i  lokalami mieszkalnymi, Usługi wynajmowania 
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 36 Usługi w zakresie rynku 
nieruchomości, Organizowanie i  finansowanie projektów deweloper-
skich, Administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomo-
ściami, Szacowanie i  wycena nieruchomości, Finansowanie nierucho-
mości, Usługi wyszukiwania i  formalnego przygotowywania terenów 
i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego 
i  komercyjnego, Inwestowanie w  nieruchomości, Kupno i  sprzedaż 
nieruchomości na własny rachunek, Pośrednictwo w obrocie nierucho-
mościami, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Udzielanie informacji 
dotyczących nieruchomości, Organizowanie finansowania zakupu nie-
ruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomo-
ści, Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości 
mieszkaniowe, Pomoc w zakupie nieruchomości, Planowanie inwesty-
cji w  nieruchomości, Wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, 
mieszkań, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obro-
tu nieruchomościami, Opracowywanie planów przedsięwzięć inwesty-
cyjnych, Usługi organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyj-
nymi w celu budowy i/lub przygotowania domów, lokali mieszkalnych 
i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, 
Usługi generalnych wykonawców budowlanych, Usługi realizacji i nad-
zoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie 
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i  niemieszkalnych wraz 
z infrastrukturą przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użycza-
nia, Rozbiórka i przygotowanie terenów pod budowę, Budowanie do-
mów, lokali mieszkalnych, użytkowych i  osiedli mieszkaniowych wraz 
z  infrastrukturą, Nadzór budowlany, Zarządzanie projektem budowy, 
Usługi doradztwa budowlanego, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej, 
42 Projektowanie budowlane, urbanistyczne, architektoniczne, Pla-
nowanie urbanistyczne osiedli mieszkaniowych wraz z  infrastrukturą, 
Prowadzenie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie 
budownictwa, Projektowanie i aranżacja wnętrz .

(111) 359509 (220) 2022 06 30 (210) 544595
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) SAKRAJDA ROKSANA, Szczecinek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B BLACK SIDE
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obu-
wia i nakryć głowy .

(111) 359510 (220) 2022 06 23 (210) 544347
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MISTRZA KOŁODZIEJA
(510), (511) 29 Mięso, Wędliny, Wyroby z  mięsa, Wyroby na  bazie 
mięsa, Dania gotowe na bazie mięsa, Dania gotowe na bazie warzyw, 
Warzywa konserwowe, gotowane, suszone w  puszkach, Przekąski 
warzywne .

(111) 359511 (220) 2022 03 03 (210) 540553
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) HUMAN IT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) effectivo .
(540) 

(591) granatowy, biały, zielony
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 24 .17 .02, 29 .01 .13
(510), (511) 39 Usługi spedycyjne, Udostępnianie informacji w zakre-
sie podróży, Udostępnianie map i tras podróży, Udostępnianie infor-
macji dotyczących ruchu drogowego, map zawierających informacje 
z zakresu ruchu drogowego, danych, które zawierają szczegóły za-
planowanych zdarzeń mających wpływ na  ruch drogowy, takie jak 
zamknięcia odcinków drogi, oraz szczegóły niezaplanowanych zda-
rzeń, które mają wpływ na  ruch drogowy, takie jak wypadki, akcje 
służb policyjnych, straży pożarnej lub innych służb ratunkowych, lub 
zniszczeń, lub blokad na  drodze spowodowanych innego rodzaju 
nieplanowaną przyczyną, Informacje, przewodniki i  porady doty-
czące podróży, Usługi informacyjne w  zakresie podróży i  transpor-
tu świadczone abonentom w Internecie, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, Internetu, za  pośrednictwem aplikacji mobilnych 
i  usług wiadomości tekstowych oraz programów telewizyjnych, 
Usługi w  zakresie transportu, pakowania i  składowania towarów, 
Usługi związane z  prowadzeniem działalności transportowej w  za-
kresie transportu drogowego, kolejowego, wodnego rurociągowe-
go, magazynowania, składowania i przechowywania ropy naftowej 
i paliw płynnych oraz tworzenia i utrzymywania zapasu paliw, usługi 
w  zakresie dokonywania przeładunków morskich i  lądowych, Wy-
pożyczanie pojazdów włączając samochody osobowe i  ciężarowe, 
przyczepy, holowanie pojazdów, 42 Powielanie programów kom-
puterowych, Pisanie programów komputerowych, Wynajem progra-
mów komputerowych, Aktualizacja programów komputerowych, 
Projektowanie programów komputerowych, Tworzenie progra-
mów komputerowych, Konserwacja programów komputerowych, 
Testowanie programów komputerowych, Instalacja programów 
komputerowych, Instalowanie programów komputerowych, Edycja 
programów komputerowych, Modyfikowanie programów kompu-
terowych, Kompilacja programów komputerowych, Programowanie 
oprogramowania edukacyjnego, Programowanie stron interneto-
wych, Programowanie aplikacji multimedialnych, Badania dotyczące 
programów komputerowych, Usługi aktualizacji programów kompu-
terowych, Usługi pisania programów komputerowych, Opracowy-
wanie programów do danych, Programowanie spersonalizowanych 
stron internetowych, Kompilacja programów do  przetwarzania da-
nych, Projektowanie programów do przetwarzania danych, Instala-
cja i utrzymanie programów komputerowych, Opracowywanie pro-
gramów do  przetwarzania danych, Przygotowywanie programów 
do przetwarzania danych, Tworzenie programów do przetwarzania 
danych, Usługi doradcze dotyczące programów komputerowych, 
Hosting aplikacji multimedialnych, Hosting aplikacji interaktywnych, 
Hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, 
Inżynieria oprogramowania, Integracja oprogramowania kompute-
rowego, Pisanie oprogramowania komputerowego .

(111) 359512 (220) 2022 03 03 (210) 540554
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) HUMAN IT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e
(540) 

(591) granatowy, biały, zielony
(531) 27 .05 .21, 27 .05 .17, 24 .17 .02, 29 .01 .13
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(510), (511) 9 Programy komputerowe, Kodowane programy, Pakie-
ty programów, Komputerowe programy operacyjne, Programy sys-
temów operacyjnych, Oprogramowanie komputerowe [programy], 
Programy na smartfony, Nagrane programy komputerowe, Programy 
do  przetwarzania danych, Interaktywne multimedialne programy 
komputerowe, Programy do  magazynowania danych, Elektroniczne 
urządzenia do  programowania, Programowalne cyfrowe urządzenia 
odczytujące, Komputerowe urządzenia do programowania, Oprogra-
mowanie dla środowiska programistycznego, Programy komputerowe 
do zarządzania projektami, Mikroprocesory programowalne za pomo-
cą oprogramowania, Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, Eduka-
cyjne aplikacje komputerowe, Aplikacje komputerowe do  pobrania, 
Oprogramowanie do  tworzenia aplikacji, Aplikacje do  odzyskiwania 
informacji, Oprogramowanie do  serwera aplikacji, Aplikacje biurowe 
i  biznesowe, Edukacyjne aplikacje na  tablety, Aplikacje do  pobrania 
na smartfony, Aplikacje do łączności maszyna-maszyna [M2M], Opro-
gramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramowanie 
komputerowe do  integracji aplikacji i  baz danych, Pobieralne aplika-
cje na telefony komórkowe do transmisji danych, Pobieralne aplikacje 
na  telefony komórkowe do  zarządzania danymi, Oprogramowanie, 
Oprogramowanie interfejsowe, Oprogramowanie użytkowe, Oprogra-
mowanie przemysłowe, Oprogramowanie edukacyjne, Oprogramowa-
nie antywirusowe, Oprogramowanie sensoryczne, 39 Usługi spedycyj-
ne, Udostępnianie informacji w zakresie podróży, Udostępnianie map 
i tras podróży, Udostępnianie informacji dotyczących ruchu drogowe-
go, map zawierających informacje z zakresu ruchu drogowego, danych, 
które zawierają szczegóły zaplanowanych zdarzeń mających wpływ 
na ruch drogowy, takie jak zamknięcia odcinków drogi, oraz szczegóły 
niezaplanowanych zdarzeń, które mają wpływ na ruch drogowy, takie 
jak wypadki, akcje służb policyjnych, straży pożarnej lub innych służb 
ratunkowych, lub zniszczeń, lub blokad na  drodze spowodowanych 
innego rodzaju nieplanowaną przyczyną, Informacje, przewodniki 
i porady dotyczące podróży, Usługi informacyjne w zakresie podróży 
i transportu świadczone abonentom w Internecie, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, Internetu, za pośrednictwem aplikacji mobilnych 
i usług wiadomości tekstowych oraz programów telewizyjnych, Usługi 
w zakresie transportu, pakowania i składowania towarów, Usługi zwią-
zane z prowadzeniem działalności transportowej w zakresie transportu 
drogowego, kolejowego, wodnego rurociągowego, magazynowania, 
składowania i  przechowywania ropy naftowej i  paliw płynnych oraz 
tworzenia i utrzymywania zapasu paliw, usługi w zakresie dokonywa-
nia przeładunków morskich i lądowych, Wypożyczanie pojazdów włą-
czając samochody osobowe i ciężarowe, przyczepy, holowanie pojaz-
dów, 42 Powielanie programów komputerowych, Pisanie programów 
komputerowych, Wynajem programów komputerowych, Aktualizacja 
programów komputerowych, Projektowanie programów kompute-
rowych, Tworzenie programów komputerowych, Konserwacja pro-
gramów komputerowych, Testowanie programów komputerowych, 
Instalacja programów komputerowych, Instalowanie programów kom-
puterowych, Edycja programów komputerowych, Modyfikowanie pro-
gramów komputerowych, Kompilacja programów komputerowych, 
Programowanie oprogramowania edukacyjnego, Programowanie 
stron internetowych, Programowanie aplikacji multimedialnych, Ba-
dania dotyczące programów komputerowych, Usługi aktualizacji pro-
gramów komputerowych, Usługi pisania programów komputerowych, 
Opracowywanie programów do  danych, Programowanie spersonali-
zowanych stron internetowych, Kompilacja programów do  przetwa-
rzania danych, Projektowanie programów do  przetwarzania danych, 
Instalacja i utrzymanie programów komputerowych, Opracowywanie 
programów do przetwarzania danych, Przygotowywanie programów 
do  przetwarzania danych, Tworzenie programów do  przetwarzania 
danych, Usługi doradcze dotyczące programów komputerowych, Ho-
sting aplikacji multimedialnych, Hosting aplikacji interaktywnych, Ho-
sting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, Inży-
nieria oprogramowania, Integracja oprogramowania komputerowego, 
Pisanie oprogramowania komputerowego .

(111) 359513 (220) 2022 03 03 (210) 540555
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) HUMAN IT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) humanit

(540) 

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .05, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Komputerowe kodowane programy, Pakiety programów, 
Komputerowe programy operacyjne, Programy systemów operacyj-
nych, Oprogramowanie komputerowe [programy], Programy na smart-
fony, Nagrane programy komputerowe, Programy do przetwarzania da-
nych, Interaktywne multimedialne programy komputerowe, Programy 
do magazynowania danych, Elektroniczne urządzenia do programowa-
nia, Programowalne cyfrowe urządzenia odczytujące, Komputerowe 
urządzenia do programowania, Oprogramowanie dla środowiska pro-
gramistycznego, Programy komputerowe do  zarządzania projektami, 
Mikroprocesory programowalne za pomocą oprogramowania, Mobilne 
aplikacje, Aplikacje do  pobrania, Edukacyjne aplikacje komputerowe, 
Aplikacje komputerowe do  pobrania, Oprogramowanie do  tworze-
nia aplikacji, Aplikacje do  odzyskiwania informacji, Oprogramowanie 
do serwera aplikacji, Aplikacje biurowe i biznesowe, Edukacyjne aplika-
cje na tablety, Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje do łączno-
ści maszyna-maszyna [M2M], Oprogramowanie do aplikacji i serwerów 
internetowych, Oprogramowanie komputerowe do  integracji aplikacji 
i baz danych, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do transmi-
sji danych, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania 
danymi, Oprogramowanie, Oprogramowanie interfejsowe, Oprogra-
mowanie użytkowe, Oprogramowanie przemysłowe, Oprogramowanie 
edukacyjne, Oprogramowanie antywirusowe, Oprogramowanie senso-
ryczne, 42 Powielanie programów komputerowych, Pisanie programów 
komputerowych, Wynajem programów komputerowych, Aktualizacja 
programów komputerowych, Projektowanie programów kompute-
rowych, Tworzenie programów komputerowych, Konserwacja pro-
gramów komputerowych, Testowanie programów komputerowych, 
Instalacja programów komputerowych, Instalowanie programów 
komputerowych, Edycja programów komputerowych, Modyfikowanie 
programów komputerowych, Kompilacja programów komputerowych, 
Programowanie oprogramowania edukacyjnego, Programowanie stron 
internetowych, Programowanie aplikacji multimedialnych, Badania do-
tyczące programów komputerowych, Usługi aktualizacji programów 
komputerowych, Usługi pisania programów komputerowych, Opraco-
wywanie programów do danych, Programowanie spersonalizowanych 
stron internetowych, Kompilacja programów do przetwarzania danych, 
Projektowanie programów do przetwarzania danych, Instalacja i utrzy-
manie programów komputerowych, Opracowywanie programów 
do przetwarzania danych, Przygotowywanie programów do przetwa-
rzania danych, Tworzenie programów do przetwarzania danych, Usłu-
gi doradcze dotyczące programów komputerowych, Hosting aplikacji 
multimedialnych, Hosting aplikacji interaktywnych, Hosting skompute-
ryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, Inżynieria oprogramo-
wania, Integracja oprogramowania komputerowego, Pisanie oprogra-
mowania komputerowego .

(111) 359514 (220) 2022 03 03 (210) 540558
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) HUMAN IT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) humanit
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26 .04 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Kodowane programy, Pakiety 
programów, Komputerowe programy operacyjne, Programy systemów 
operacyjnych, Oprogramowanie komputerowe [programy], Programy 
na  smartfony, Nagrane programy komputerowe, Programy do  prze-
twarzania danych, Interaktywne multimedialne programy kompute-
rowe, Programy do magazynowania danych, Elektroniczne urządzenia 
do  programowania, Programowalne cyfrowe urządzenia odczytujące, 
Komputerowe urządzenia do  programowania, Oprogramowanie dla 
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środowiska programistycznego, Programy komputerowe do  zarzą-
dzania projektami, Mikroprocesory programowalne za  pomocą opro-
gramowania, Mobilne aplikacje, Aplikacje do  pobrania, Edukacyjne 
aplikacje komputerowe, Aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogra-
mowanie do tworzenia aplikacji, Aplikacje do odzyskiwania informacji, 
Oprogramowanie do serwera aplikacji, Aplikacje biurowe i biznesowe, 
Edukacyjne aplikacje na  tablety, Aplikacje do  pobrania na  smartfony, 
Aplikacje do  łączności maszyna-maszyna [M2M], Oprogramowanie 
do  aplikacji i  serwerów internetowych, Oprogramowanie komputero-
we do  integracji aplikacji i baz danych, Pobieralne aplikacje na telefo-
ny komórkowe do  transmisji danych, Pobieralne aplikacje na  telefony 
komórkowe do  zarządzania danymi, Oprogramowanie, Oprogramo-
wanie interfejsowe, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie 
przemysłowe, Oprogramowanie edukacyjne, Oprogramowanie anty-
wirusowe, Oprogramowanie sensoryczne, 42 Powielanie programów 
komputerowych, Pisanie programów komputerowych, Wynajem pro-
gramów komputerowych, Aktualizacja programów komputerowych, 
Projektowanie programów komputerowych, Tworzenie programów 
komputerowych, Konserwacja programów komputerowych, Testowa-
nie programów komputerowych, Instalacja programów komputero-
wych, Instalowanie programów komputerowych, Edycja programów 
komputerowych, Modyfikowanie programów komputerowych, Kom-
pilacja programów komputerowych, Programowanie oprogramowania 
edukacyjnego, Programowanie stron internetowych, Programowanie 
aplikacji multimedialnych, Badania dotyczące programów komputero-
wych, Usługi aktualizacji programów komputerowych, Usługi pisania 
programów komputerowych, Opracowywanie programów do danych, 
Programowanie spersonalizowanych stron internetowych, Kompila-
cja programów do  przetwarzania danych, Projektowanie programów 
do przetwarzania danych, Instalacja i utrzymanie programów kompu-
terowych, Opracowywanie programów do przetwarzania danych, Przy-
gotowywanie programów do przetwarzania danych, Tworzenie progra-
mów do przetwarzania danych, Usługi doradcze dotyczące programów 
komputerowych, Hosting aplikacji multimedialnych, Hosting aplikacji 
interaktywnych, Hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplika-
cji i informacji, Inżynieria oprogramowania, Integracja oprogramowania 
komputerowego, Pisanie oprogramowania komputerowego .

(111) 359515 (220) 2022 03 16 (210) 540990
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) LIGHT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bierawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIGHT CENTER
(540) 

(591) ciemnoszary, pomarańczowy
(531) 13 .01 .17, 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .11 .01, 26 .11 .08
(510), (511) 11 Abażury, Lampy elektryczne do zawieszania i stojące, 
Lampy oświetleniowe do  zawieszania i  stojące, Lampiony, Lampy 
bezpieczeństwa, Lampy luminescencyjne oświetleniowe, Lampy 
laboratoryjne, Latarki, Reflektory do  lamp, Obudowy do  lamp, Za-
wieszenia do lamp, Szkła do lamp, Klosze do lamp, Osłony do lamp, 
Oprawki żarówek do  lamp elektrycznych, Żarówki oświetleniowe, 
Żarniki elektryczne do  lamp, Urządzenia i  instalacje do  oświetlenia, 
35 Usługi dotyczące sprzedaży w  wyspecjalizowanych sklepach, 
hurtowniach lub w sklepach internetowych następujących towarów: 
lampy elektryczne do zawieszania, lampy stojące, lampy oświetlenio-
we do zawieszania i stojące, lampiony, lampy bezpieczeństwa, lampy 
luminescencyjne oświetleniowe, lampy laboratoryjne, latarki, reflek-
tory do lamp, obudowy do lamp, zawieszenia do lamp, szkło do lamp, 
abażury do lamp, klosze do lamp, osłony do lamp, oprawki żarówek 
do  lamp elektrycznych, żarówki oświetleniowe, żarniki elektryczne 
do lamp, urządzenia i  instalacje do oświetlenia, Doradztwo specjali-
styczne w sprawach dotyczących oświetlenia i doboru źródeł światła .

(111) 359516 (220) 2022 07 09 (210) 544920
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) ZIEMOWSKI PIOTR, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Sztab Lednicki
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i  marketingowe, Po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i admi-
nistrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketin-
gowe i  promocyjne, Marketing imprez i  wydarzeń, Organizowanie 
i  przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Promocja [reklama] 
koncertów, Promocja sprzedaży, Usługi w zakresie tworzenia marki 
(reklama i promocja), Zarządzanie promocją sławnych osób, Promo-
cja wydarzeń w  Internecie, 41 Organizowanie wydarzeń muzycz-
nych, Organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, Organizowa-
nie lokalnych wydarzeń sportowych, Organizacja i przeprowadzanie 
wydarzeń sportowych, 45 Organizowanie zgromadzeń religijnych, 
Organizowanie ceremonii religijnych .

(111) 359517 (220) 2022 07 13 (210) 545084
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE-HANDLOWE MATMAT 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CCF1
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .07 .21, 05 .03 .05
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Aerozole czysz-
czące, Detergenty, Detergenty do  muszli klozetowych, Detergen-
ty do  użytku domowego, Detergenty do  użytku w  gospodarstwie 
domowym, Detergenty do  zmywarek w  postaci żelu, Detergenty, 
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do ce-
lów medycznych, Detergenty w piance, Detergenty w stanie stałym 
o przedłużonym uwalnianiu do udrażniania rur kanalizacyjnych, Mie-
szaniny do czyszczenia ubikacji, Mieszanki czyszczące do usuwania 
plam, Mieszanki do pielęgnacji podłóg, Mieszanki polerujące, Płyn-
ne detergenty do zmywarek, Płyny do czyszczenia, Płyny do szoro-
wania, Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, 
Preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, Preparaty 
czyszczące do piekarników, Preparaty czyszczące w postaci pianek, 
Preparaty czyszczące do kamieniarki, Preparaty do czyszczenia pod-
łóg, Preparaty do  czyszczenia szkła, Preparaty do  oczyszczania rur 
odpływowych, Preparaty do odbarwiania, Preparaty do udrażniania 
rur, Preparaty do przetykania zlewu, Proszki do polerowania, Środ-
ki czyszczące do  użytku domowego, Środki czyszczące w  sprayu 
do użytku domowego, Środki do czyszczenia toalet, Środki do usu-
wania kamienia, Substancje do  szorowania, Wybielacz do  użytku 
domowego, Żrące środki czyszczące, Żele do mycia toalet, Preparaty 
wybielające, Preparaty wybielające do użytku domowego, Preparaty 
ścierne, Proszki do szorowania, Środki czyszczące, Środki czyszczące 
do kamienia, Środki czyszczące do szkła, Środki czyszczące do usu-
wania plam, Środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, 
Preparaty do  czyszczenia tkanin, Preparaty do  pielęgnacji tkanin, 
Środek zmiękczający do tkanin, Preparaty do usuwania rdzy, Środki 
do usuwania rdzy, Środki do zmiękczania tkanin, Środki usztywnia-
jące i nadające gładkość praniu [ułatwiające prasowanie], Środki wy-
gładzające i nadające praniu połysk, Środki zmiękczające do celów 
pralniczych, 5 Preparaty chemiczne do  zwalczania pleśni, Prepara-
ty chemiczne do  zwalczania szkodników, Preparaty do  zwalczania 
pleśni, Preparaty grzybobójcze do użytku domowego, Środki chwa-
stobójcze, Środki grzybobójcze, Środki zarodnikobójcze, Herbicydy, 
Środki bakteriobójcze, Biocydy, Fungicydy, Herbicydy do użytku do-
mowego, Preparaty grzybobójcze, Odświeżacze do tkanin .

(111) 359518 (220) 2022 07 14 (210) 545094
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
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(732) BRAWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kalwaria Zebrzydowska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RKO
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji i konserwacji obuwia i wyrobów 
skórzanych, Pasty i woski do obuwia i wyrobów skórzanych, Kosmetyki, 
perfumy i  lakiery do paznokci, Dyfuzory z patyczkami zapachowymi, 
Wody perfumowane, 18 Wyroby skórzane i z imitacji skóry, w tym skóry 
wegańskiej mianowicie: teczki, etui, portfele, portmonetki, wizytowni-
ki, portmonetki kosmetyczne, kufry, torby, torebki, plecaki, walizki, ak-
tówki, torby na zakupy, saszetki, aktówki, futra, parasole, torebki na bio-
dra [nerki], torby na pas i na biodra [nerki], 25 Obuwie i części składowe 
obuwia: poduszki pod pięty, wkładki do butów, podszewki do obuwia, 
Obuwie damskie, męskie, dziecięce, Obuwie wizytowe, sportowe 
i plażowe, Odzież damska, męska i dziecięca, Odzież skórzana, Odzież 
sportowa, Bielizna, Nakrycia głowy: czapki, kapelusze, berety, opaski, 
Odzież futrzana, Paski, Szale, Szaliki, Skarpetki, Stroje plażowe i kąpielo-
we, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, w tym online, związane ze sprze-
dażą odzieży i  dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej, 
w tym online, związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej, w tym online, w związku z obuwiem i czę-
ściami składowymi obuwia, Usługi sprzedaży hurtowej, w tym online, 
w związku z obuwiem i częściami składowymi obuwia, Usługi sprzeda-
ży detalicznej, w tym online, w związku z torbami i akcesoriami ze skóry 
i z imitacji z skóry, w tym ze skóry wegańskiej, Usługi sprzedaży hurto-
wej, w tym online, w związku z torbami i akcesoriami ze skóry i z imitacji 
z skóry, w tym ze skóry wegańskiej, Usługi sprzedaży detalicznej, w tym 
online, w związku z artykułami kosmetycznymi, Usługi sprzedaży hur-
towej, w  tym online, w  związku z  artykułami kosmetycznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej, w  tym online, związane ze  sprzedażą odzieży 
damskiej, męskiej i  dziecięcej, odzieży skórzanej, odzieży futrzanej, 
odzieży sportowej, bielizny, futer, nakryć głowy: czapek, kapeluszy, 
beretów, opasek, strojów plażowych i kąpielowych, pasków, szali, sza-
lików, skarpetek, Usługi sprzedaży hurtowej, w  tym online, związane 
ze  sprzedażą odzieży damskiej, męskiej i  dziecięcej, odzieży skórza-
nej, odzieży futrzanej, odzieży sportowej, bielizny, futer, nakryć głowy: 
czapek, kapeluszy, beretów, opasek, strojów plażowych i kąpielowych, 
pasków, szali, szalików, skarpetek, Usługi sprzedaży detalicznej, w tym 
online, w związku z obuwiem damskim, męskim, dziecięcym, obuwiem 
wizytowym, sportowym i  plażowym, poduszkami pod pięty, wkład-
kami do butów, podszewkami do obuwia, Usługi sprzedaży hurtowej, 
w  tym online, w  związku z  obuwiem damskim, męskim, dziecięcym, 
obuwiem wizytowym, sportowym i plażowym, poduszkami pod pię-
ty, wkładkami do  butów, podszewkami do  obuwia, Usługi sprzedaży 
detalicznej, w tym online, w związku z teczkami, etui, portfelami, port-
monetkami, wizytownikami, portmonetkami kosmetycznymi, kuframi, 
torbami, torebkami, plecakami, walizkami, aktówkami, torbami na za-
kupy, saszetkami, aktówkami, parasolami, torebkami na biodra [nerka-
mi], torebkami na pas i na biodra [nerkami], Usługi sprzedaży hurtowej, 
w tym online, w związku z teczkami, etui, portfelami, portmonetkami, 
wizytownikami, portmonetkami kosmetycznymi, kuframi, torbami, 
torebkami, plecakami, walizkami, aktówkami, torbami na  zakupy, 
saszetkami, aktówkami, parasolami, torebkami na  biodra [nerkami], 
torebkami na pas i na biodra [nerkami], Usługi sprzedaży detalicznej, 
w tym online, w związku z kosmetykami, perfumami, lakierami do pa-
znokci, wodami perfumowanymi, Usługi sprzedaży hurtowej, w  tym 
online, w związku z kosmetykami, perfumami, lakierami do paznokci, 
wodami perfumowanymi, Usługi sprzedaży detalicznej, w tym online, 
w zakresie dyfuzorów z patyczkami zapachowymi, dyfuzorów do olej-
ków zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczkami zapachowymi, dy-
fuzorów do olejków zapachowych, inne niż dyfuzory trzcinowe, Usługi 
sprzedaży hurtowej, w tym online, w zakresie dyfuzorów z patyczkami 
zapachowymi, dyfuzorów do olejków zapachowych, inne niż dyfuzory 
z patyczkami zapachowymi, dyfuzorów do olejków zapachowych, inne 
niż dyfuzory trzcinowe, Dostarczanie informacji biznesowych i handlo-
wych online, Usługi w zakresie programów lojalnościowych, Obsługa 
programów lojalnościowych, Zarządzanie programami lojalnościowy-
mi, Administrowanie programami lojalnościowymi konsumenta, Usługi 
administracyjne w zakresie kart lojalnościowych .

(111) 359519 (220) 2022 07 15 (210) 545192
(151) 2022 11 23 (441) 2022 08 08
(732) MIDNIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rach Ciach PIZZA JAKĄ LUBISZ
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 08 .07 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 30 Pizze, Wyroby z mąki, Makarony, Pierogi, Pierożki, 43 
Usługi w zakresie gastronomii świadczone w restauracjach i barach, 
Usługi restauracyjne w zakresie sprzedaży posiłków i napojów zarów-
no stacjonarne, jak i z dostawą, Usługi restauracji specjalizujących się 
w przygotowaniu i sprzedaży pizzy, Usługi w zakresie prowadzenia 
pizzerii, Usługi zaopatrzenia w  żywność i  napoje, Organizowanie 
przyjęć, Prowadzenie barów szybkiej obsługi, Wynajmowanie po-
mieszczeń użytkowych na Imprezy rozrywkowe, Wynajmowanie po-
mieszczeń na szkolenia, konferencje .

(111) 359520 (220) 2022 05 30 (210) 543561
(151) 2022 11 14 (441) 2022 07 18
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hoppy by Carlsberg Polska
(540) 

(591) ciemnozielony, zielony, beżowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 05 .11 .15
(510), (511) 9 Urządzenia i  przyrządy do  nagrywania, transmisji, re-
produkcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, Nagrane 
media i  media do  pobrania, oprogramowanie komputerowe, kom-
puterowe bazy danych, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych 
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Opro-
gramowanie, Oprogramowanie gier, Aplikacje biurowe i biznesowe, 
Oprogramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogra-
mowanie sprzętowe, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów inter-
netowych, Urządzenia technologii informacyjnej i  audiowizualne, 
multimedialne i  fotograficzne, 32 Piwo, napoje piwne, napoje bez-
alkoholowe, 35 Promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych i  promocyjnych, kampanie marketingowe, 
organizacja i przeprowadzanie imprez w celach reklamowych i/lub 
promocyjnych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne .

(111) 359521 (220) 2022 05 30 (210) 543568
(151) 2022 11 14 (441) 2022 07 18
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Žatecký Letky
(510), (511) 32 Piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe .

(111) 359522 (220) 2022 05 30 (210) 543570
(151) 2022 11 14 (441) 2022 07 18
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) Žatecký Černý
(510), (511) 32 Piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe .

(111) 359523 (220) 2022 06 27 (210) 544458
(151) 2022 11 16 (441) 2022 07 25
(732) SERCE EUROPY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Humanitarian Foundation Heart of Europe Fundacja 
Humanitarna Serce Europy
(540) 

(591) czerwony, niebieski, żółty
(531) 02 .09 .01, 26 .01 .14, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Promowanie macierzyństwa i  rodzicielstwa, Promo-
wanie wolontariatu, Promowanie akcji charytatywnych, Promowa-
nie zbiórek funduszy na cele dobroczynne, 36 Usługi funduszu do-
broczynnego, Zbiórki funduszy na  cele dobroczynne, Organizacja 
zbiórek charytatywnych, Pozyskiwanie funduszy na projekty huma-
nitarne, Pomoc finansowa dla uchodźców i osób w trudnej sytuacji 
życiowej, Organizacja zbiórek z  przeznaczeniem na  rzecz: pomocy 
finansowej dla uchodźców i osób w trudnej sytuacji życiowej, opieki 
medycznej dla uchodźców i osób w trudnej sytuacji życiowej, akty-
wizacji zawodowej dla uchodźców i osób w trudnej sytuacji życiowej, 
Organizacja zbiórek z przeznaczeniem na rzecz wspierania integracji 
społecznej, w szczególności uchodźców i osób w trudnej sytuacji ży-
ciowej, Zbiórki żywności, Udzielanie informacji związanych ze zbiór-
kami funduszy na  cele charytatywne, Organizacja zbiórek z  prze-
znaczeniem na  rzecz promowania macierzyństwa i  rodzicielstwa, 
41 Organizacja akcji charytatywnych, Aktywizacja zawodowa osób 
w  trudnej sytuacji życiowej, Usługi przekwalifikowania zawodowe-
go, Doradztwo zawodowe, Edukacja zawodowa, Usługi edukacyjne 
związane z wprowadzaniem na rynek pracy osób w trudnej sytuacji 
życiowej, Usługi szkoleniowe związane z wprowadzaniem na rynek 
pracy osób w trudnej sytuacji życiowej, 44 Zapewnienie opieki me-
dycznej dla uchodźców i  osób w  trudnej sytuacji życiowej, Usługi 
terapeutyczne dla uchodźców i osób w trudnej sytuacji życiowej, Po-
moc medyczna dla uchodźców i osób w trudnej sytuacji życiowej, 45 
Usługi prawne dla uchodźców i osób w trudnej sytuacji życiowej .

(111) 359524 (220) 2022 07 06 (210) 544835
(151) 2022 11 16 (441) 2022 08 01
(732) KUFIETA RAFAŁ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Rafał Kufieta KANCELARIA PRAWNA
(540) 

(591) ciemnoczerwony, czarny
(531) 07 .05 .06, 26 .11 .07, 26 .11 .12, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 27 .05 .11, 27 .05 .13, 
29 .01 .12
(510), (511) 35 Badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie 
organizowania i  prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo 

w  zakresie zarządzania biznesem, pomoc w  zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, pozyskiwanie nowych klientów, negocjowanie warunków 
umów oraz współpracy handlowej, opracowywanie wycen projektów, 
doradztwo w  zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, organizowanie 
procesów rekrutacji pracowników, doradztwo, konsultacje i  pomoc 
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, reklama, pisanie scenariuszy 
dla celów reklamowych, reklama online za pośrednictwem sieci kompu-
terowych, rozwijanie koncepcji reklamowych, tworzenie tekstów rekla-
mowych, prace biurowe, administracyjna obsługa biura, 36 Windykacja, 
windykacja należności i odzysk długu, 41 Organizowanie i prowadzenie 
szkoleń, organizowanie i prowadzenie webinariów, przekazywanie wie-
dzy biznesowej know-how z zakresu wykonywania działalności gospo-
darczej, prawa podatkowego, prawa gospodarczego oraz prawa własno-
ści intelektualnej, 45 Usługi prawne, udzielanie porad prawnych .

(111) 359525 (220) 2022 07 14 (210) 545119
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) DIETBOX KRZYSZTOF WOJDAT, KRYSTYNA WOJDAT  
SPÓŁKA JAWNA, Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIET BOX
(540) 

(591) biały, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 05 .03 .11, 05 .03 .15, 25 .01 .13, 26 .04 .01, 
26 .04 .15, 26 .04 .18
(510), (511) 43 Usługi kateringowe, 44 Doradztwo dietetyczne, Pla-
nowanie i nadzorowanie diety .

(111) 359526 (220) 2022 05 23 (210) 543307
(151) 2022 12 07 (441) 2022 08 22
(732) PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VET RESPONSE VETERINARY DIET
(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, Przeką-
ski dla psów, Mleko dla kotów, 39 Dystrybucja pokarmów dla zwierząt .

(111) 359527 (220) 2022 05 13 (210) 542995
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) CHARUBIN RADOSŁAW, Zaścianki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Street Lód
(510), (511) 30 Lody spożywcze, Lody mleczne [lody], Lody bez mleka, 
Lody mleczne, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Lody 
o  smaku czekoladowym, Wegańskie lody, Owocowe lody, Sorbety 
[lody], Sorbety [lody wodne], Sorbety [wodne lody], Lody zawierające 
czekoladę, Lody z owocami, Lody wodne [sorbety], Mrożone wyroby 
cukiernicze zawierające lody, Lody włoskie, Jadalne lody owocowe, 
Jogurt mrożony [lody spożywcze], Lody aromatyzowane alkoholem, 
Lody jadalne, Lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], Lody 
na patyku, Lody owocowe w postaci batonów, Lody owocowe, Lody 
truflowe, Lody typu sandwich, Lody wielosmakowe, Lody w proszku, 
Lody wodne o smaku owocowym w postaci lizaków, Mieszanki na sor-
bety [lody], Napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato) .
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(111) 359528 (220) 2022 07 11 (210) 544941
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PARAMIG FAST
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy kosmetyczne, Kosmetyki 
w formie past, Lotiony do celów kosmetycznych, Peelingi do celów ko-
smetycznych, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki 
do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne 
do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aero-
zolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czysz-
czenia protez zębowych, Żele i  paski wybielające zęby, Preparaty 
do  pielęgnacji włosów, Szampony, Preparaty do  opalania, Produkty 
perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane płynami kosmetyczny-
mi, Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, Środki 
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Środki stosowa-
ne w praniu, w tym środki wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki 
lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy 
i  preparaty witaminowe, Suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, Dodatki witaminowe i mineralne, Mineralne wody do ce-
lów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie i  wzmacniające 
organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Dietetyczne środ-
ki spożywcze do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów 
leczniczych, Preparaty ziołowe do  celów medycznych, Zioła leczni-
cze, Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne 
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze 
do  celów medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, 
Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do  celów 
medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pie-
lęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, 
Żywność dla niemowląt, Plastry, Chirurgiczne opatrunki gipsowe, Ma-
teriały opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki 
odkażające, Produkty weterynaryjne, Odczynniki chemiczne do  ce-
lów medycznych, Preparaty diagnostyczne do  celów medycznych, 
Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura 
diagnostyczna do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów 
medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i  instrumenty chirur-
giczne, Przyrządy do  fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły 
ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże elastyczne [opatrunki], 
Poduszki do  celów leczniczych, Strzykawki do  celów medycznych, 
Aparaty i narzędzia weterynaryjne .

(111) 359529 (220) 2022 07 21 (210) 545376
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) ŁUKASZEWICZ DOMINIK, Sępólno Krajeńskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IB PROJEKT
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26 .03 .23, 26 .04 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .12, 07 .01 .08
(510), (511) 42 Usługi projektowe związane z  nieruchomościami, 
Usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Sporzą-
dzanie raportów dotyczących planowania nieruchomości, Planowa-
nie budowy nieruchomości, Oględziny nieruchomości, Usługi w za-
kresie planowania osiedli mieszkaniowych, Usługi projektowania 
wspomaganego komputerowo w zakresie projektów budowlanych, 
Wspomagane komputerowo usługi projektowe związane z architek-
turą, Usługi w zakresie planowania architektonicznego, Usługi w za-
kresie architektury i  projektowania wnętrz, Usługi projektowania 
dotyczące architektury, Usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, 
Usługi projektowania architektonicznego .

(111) 359530 (220) 2022 05 05 (210) 542773
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16

(732) MIKULSKA LIDIA FAROUK SYSTEMS POLSKA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naturalnie piękne
(540) 

(531) 26 .11 .01, 26 .11 .08, 26 .11 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 3 Naturalne, wegańskie-tj . nie  zawierające w  swoim 
składzie żadnych składników odzwierzęcych-kosmetyki do włosów, 
Naturalne, wegańskie preparaty do  włosów, Naturalne, wegańskie 
szampony do  włosów, wszystkie wyżej wymienione stanowiące 
preparaty kosmetyczne do  nawilżania, odżywiania, wygładzania, 
wzmacniania, pielęgnacji włosów, do  poprawy wyglądu włosów, 
oparte na formułach zawierających wartościowe składniki aktywne 
pochodzenia botanicznego, w  tym takie preparaty jak: wegańska 
maska humektantowa do  pielęgnacji włosów, wegańska odżywka 
emolientowa do  włosów, wegańska odżywka proteinowa do  wło-
sów, wegański szampon nawilżający, wegańskie serum do włosów .

(111) 359531 (220) 2022 05 05 (210) 542774
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) MIKULSKA LIDIA FAROUK SYSTEMS POLSKA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) istota natury
(540) 

(591) biały, szary
(531) 05 .05 .20, 05 .05 .21, 27 .05 .01, 25 .03 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 3 Naturalne, wegańskie-tj . nie  zawierające w  swoim 
składzie żadnych składników odzwierzęcych-kosmetyki do włosów, 
Naturalne, wegańskie preparaty do  włosów, Naturalne, wegańskie 
szampony do  włosów, wszystkie wyżej wymienione stanowiące 
preparaty kosmetyczne do  nawilżania, odżywiania, wygładzania, 
wzmacniania, pielęgnacji włosów, do  poprawy wyglądu włosów, 
oparte na formułach zawierających wartościowe składniki aktywne 
pochodzenia botanicznego, w  tym takie preparaty jak: wegańska 
maska humektantowa do  pielęgnacji włosów, wegańska odżywka 
emolientowa do  włosów, wegańska odżywka proteinowa do  wło-
sów, wegański szampon nawilżający, wegańskie serum do włosów .

(111) 359532 (220) 2022 08 04 (210) 545869
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE-HANDLOWE MATMAT 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FugMistrz
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Aerozole czysz-
czące, Detergenty, Detergenty do  użytku domowego, Detergenty 
do użytku w gospodarstwie domowym, Detergenty, inne niż do użytku 
w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, De-
tergenty w piance, Mieszanki czyszczące do usuwania plam, Mieszan-
ki do  pielęgnacji podłóg, Mieszanki polerujące, Płyny do  czyszczenia, 
Płyny do  szorowania, Preparaty chemiczne do  czyszczenia do  użytku 
domowego, Preparaty czyszczące w  postaci pianek, Preparaty czysz-
czące do  kamieniarki, Preparaty do  czyszczenia podłóg, Preparaty 
do odbarwiania, Proszki do polerowania, Środki czyszczące do użytku 
domowego, Środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, Środki 
do usuwania kamienia, Substancje do szorowania, Wybielacz do użytku 
domowego, Żrące środki czyszczące, Preparaty wybielające, Preparaty 
wybielające do użytku domowego, Preparaty ścierne, Proszki do szoro-
wania, Środki czyszczące, Środki czyszczące do kamienia, Środki czysz-
czące do  usuwania plam, Środki czyszczące do  celów gospodarstwa 
domowego, Preparaty do  usuwania rdzy, Środki do  usuwania rdzy, 5 
Preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, Preparaty do zwalczania ple-
śni, Preparaty grzybobójcze do użytku domowego, Środki grzybobój-
cze, Środki zarodnikobójcze, Herbicydy, Środki bakteriobójcze, Biocydy, 
Fungicydy, Herbicydy do użytku domowego, Preparaty grzybobójcze .
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(111) 359533 (220) 2022 08 04 (210) 545870
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE-HANDLOWE MATMAT 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Szklany Elegant
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Aerozole czysz-
czące, Detergenty, Detergenty do  użytku domowego, Detergenty 
do  użytku w  gospodarstwie domowym, Detergenty do  zmywarek 
w postaci żelu, Detergenty, inne niż do użytku w procesach produk-
cyjnych oraz inne niż do  celów medycznych, Detergenty w  pian-
ce, Mieszanki polerujące, Płynne detergenty do  zmywarek, Płyny 
do czyszczenia, Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku do-
mowego, Preparaty czyszczące w postaci pianek, Preparaty do czysz-
czenia szkła, Proszki do  polerowania, Środki czyszczące do  użytku 
domowego, Środki czyszczące w sprayu do użytku domowego, Sub-
stancje do szorowania, Środki czyszczące, Środki czyszczące do szkła, 
Środki czyszczące do  celów gospodarstwa domowego, Preparaty 
do  mycia przednich szyb samochodowych, 5 Płyny dezynfekujące 
[inne niż mydło], Preparaty antyseptyczne, Preparaty antyseptyczne 
o działaniu profilaktycznym, Spraye antyseptyczne w formie aerozo-
lu do stosowania na twardych powierzchniach, Środki dezynfekujące 
do użytku domowego, Środki odkażające do użytku domowego .

(111) 359534 (220) 2022 08 04 (210) 545871
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE-HANDLOWE MATMAT 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Grill Pionier
(510), (511) 3 Preparaty do  czyszczenia i  odświeżania, Aerozole 
czyszczące, Detergenty, Detergenty do  użytku domowego, Deter-
genty do  użytku w  gospodarstwie domowym, Detergenty, inne 
niż do  użytku w  procesach produkcyjnych oraz inne niż do  celów 
medycznych, Detergenty w  piance, Mieszanki polerujące, Płyny 
do czyszczenia, Płyny do szorowania, Preparaty chemiczne do czysz-
czenia do użytku domowego, Preparaty czyszczące do piekarników, 
Preparaty czyszczące w  postaci pianek, Preparaty do  odbarwiania, 
Proszki do  polerowania, Środki czyszczące do  użytku domowe-
go, Środki czyszczące w  sprayu do  użytku domowego, Substan-
cje do  szorowania, Żrące środki czyszczące, Preparaty wybielające 
do  użytku domowego, Preparaty ścierne, Proszki do  szorowania, 
Środki czyszczące, Środki czyszczące do celów gospodarstwa domo-
wego, Aerozole odtłuszczające, Preparaty odtłuszczające do  celów 
domowych, Preparaty do odtłuszczania, inne niż do użytku w proce-
sach produkcyjnych, Preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane 
w procesach produkcyjnych, Środki odtłuszczające do czyszczenia, 5 
Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania na twardych 
powierzchniach, Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki 
odkażające do użytku domowego .

(111) 359535 (220) 2022 07 21 (210) 545375
(151) 2022 12 01 (441) 2022 08 16
(732) ŁUKASZEWICZ DOMINIK, Sępólno Krajeńskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SANDflex
(540) 

(591) czarny, szary, złoty
(531) 26 .04 .03, 26 .04 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Administrowanie nie-
ruchomościami, Ocena i wycena nieruchomości, 37 Usługi budowla-
ne, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, Wynajem narzędzi, 
instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i kon-
serwacyjnego, Konserwacja i naprawa budynków, Budowa zakładów 
przemysłowych, Ciesielstwo, Budowanie konstrukcji żelbetowych 

przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących, Instalacja 
systemów ochrony środowiska, Instalacja urządzeń wodociągowo-ka-
nalizacyjnych, Remont nieruchomości, Usługi nadzoru budowlanego 
w  zakresie projektów dotyczących nieruchomości, Usługi doradcze 
dotyczące renowacji nieruchomości, Konserwacja nieruchomości, 
Budowanie nieruchomości, Budowa nieruchomości przemysłowych, 
Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości ko-
mercyjnych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa blo-
ków mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, 
Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Budownictwo miesz-
kaniowe, Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego i  bu-
dynków, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią 
słoneczną w  budynkach mieszkalnych, Instalowanie osprzętu i  ak-
cesoriów w  pomieszczeniach mieszkalnych, Konstruowanie budyn-
ków mieszkalnych i  handlowych, Naprawa i  konserwacja budynków 
mieszkalnych, Wznoszenie obszarów mieszkalnych, Usługi budowlane 
w zakresie budynków mieszkalnych, 42 Usługi projektowe związane 
z  nieruchomościami, Usługi projektowe dotyczące nieruchomości 
mieszkalnych, Sporządzanie raportów dotyczących planowania nie-
ruchomości, Planowanie budowy nieruchomości, Oględziny nierucho-
mości, Usługi w zakresie planowania osiedli mieszkaniowych .

(111) 359536 (220) 2022 08 04 (210) 545850
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) INTEREKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURALNIE OBA
(540) 

(531) 27 .05 .01, 07 .03 .11
(510), (511) 32 Piwo i  piwo bezalkoholowe, Piwo i  produkty piwo-
warskie, Napoje na  bazie piwa, Napoje bezalkoholowe o  smaku 
piwa, Piwo rzemieślnicze, Piwo typu koźlak, Porter [rodzaj mocnego, 
ciemnego piwa], Piwo pełne jasne, Piwo pszeniczne, Piwo słodowe, 
Piwa smakowe, Piwa o małej zawartości alkoholu, Napoje orzeźwia-
jące, Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Gazowane soki owocowe, 
Gazowana woda mineralna, Drinki na  bazie piwa, Napoje bezalko-
holowe, Napoje energetyzujące, Soki, Wody, Skoncentrowane soki 
owocowe, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w odniesieniu 
do towarów takich jak: piwo i piwo bezalkoholowe, piwo i produkty 
piwowarskie, napoje na bazie piwa, napoje bezalkoholowe o smaku 
piwa, piwo rzemieślnicze, piwo typu koźlak, porter [rodzaj mocnego, 
ciemnego piwa], piwo pełne jasne, piwo pszeniczne, piwo słodowe, 
piwa smakowe, piwa o małej zawartości alkoholu, napoje orzeźwia-
jące, koktajle owocowe, bezalkoholowe, gazowane soki owocowe, 
gazowana woda mineralna, drinki na bazie piwa, napoje bezalkoho-
lowe, napoje energetyzujące, soki, wody, skoncentrowane soki owo-
cowe, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci 
komunikacyjnej online w Internecie, Promocja towarów i usług po-
przez sponsorowanie, Kampanie marketingowe, Marketing interne-
towy, Marketing bezpośredni, Marketing telefoniczny, Dostarczanie 
informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, 
Usługi reklamowe i  marketingowe świadczone za  pośrednictwem 
bloga, Prezentowanie produktów w  mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Promocja targów do celów handlowych, Organizowanie 
i  prowadzenie targów handlowych, Reklama i  promocja sprzedaży 
dotycząca towarów i usług oferowanych i zamawianych za pośred-
nictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną .

(111) 359537 (220) 2022 08 08 (210) 545924
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) SATURN LIS CERAMIKA SPÓŁKA JAWNA, Opoczno (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) Lis ceramika
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  płytkami 
ceramicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z płytkami ce-
ramicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  tabliczkami 
ceramicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  tabliczkami 
ceramicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  płytkami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  płytkami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w  związku z  ceramicznymi płytkami podłogowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  ceramicznymi płytkami 
podłogowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  płytkami 
łazienkowymi (niemetalowymi), Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z  płytkami łazienkowymi (niemetalowymi), Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  płytkami kuchennymi (Niemetalowymi-), 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z płytkami kuchennymi (Nie-
metalowymi-), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ceramicznymi 
płytkami ściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z cera-
micznymi płytkami ściennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  płytkami mozaikowymi ściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z płytkami mozaikowymi ściennymi .

(111) 359538 (220) 2022 08 09 (210) 545958
(151) 2022 12 14 (441) 2022 08 29
(732) BELTA-IWACZ ALEKSANDRA, Mazańcowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAMOLOGIA
(510), (511) 41 Wydawanie audiobooków, Szkolenia edukacyjne, 
Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie tekstów edukacyj-
nych, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicz-
nej, innych niż do  celów reklamowych, Udostępnianie elektronicz-
nych publikacji on-line, Pisanie i  publikowanie tekstów, innych niż 
teksty reklamowe, Nauczanie i szkolenia, Zapewnianie szkoleń online, 
Usługi nauki na  odległość świadczone online, Udzielanie informacji 
edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednic-
twem Internetu, Organizacja webinariów, Organizowanie i prowadze-
nie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
szkoleniowych, Publikowanie książek, 44 Usługi psychologów .

(111) 359539 (220) 2022 06 03 (210) 543767
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) ALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VANESSA
(510), (511) 25 Bielizna, bielizna damska, bielizna męska, bielizna 
dziecięca, bielizna osobista, majtki, piżamy, podkoszulki, odzież, 
obuwie, nakrycia głowy .

(111) 359540 (220) 2022 06 03 (210) 543771
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) ALEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MODA VANESSA
(510), (511) 25 Bielizna, bielizna damska, bielizna męska, bielizna 
dziecięca, bielizna osobista, majtki, piżamy, podkoszulki, odzież, 
obuwie, nakrycia głowy .

(111) 359541 (220) 2022 06 28 (210) 544539
(151) 2022 12 05 (441) 2022 08 16
(732) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LosBakalios
(510), (511) 29 Owoce suszone, Owoce kandyzowane, lukrowane, 
konserwowane, sałatki owocowe, kompoty owocowe, chipsy i chrupki 
owocowe, rodzynki, orzechy i  migdały spreparowane, bakalie i  mie-
szanki bakaliowe, preparowane orzechy włoskie, preparowane orze-
chy pistacjowe, preparowane orzechy nerkowca, przetworzone orze-
chy laskowe, orzechy prażone, orzechy ziemne konserwowe, orzechy 
przyprawione, orzechy łuskane, orzechy solone, orzechy konserwowa-

ne, orzechy jadalne, orzechy przetworzone, suszone orzechy, mielo-
ne orzechy, orzechy ziemne przetworzone, prażone orzechy ziemne, 
orzechy z przyprawami, orzechy pekan, przetworzone, jadalne nasio-
na słonecznika, nasiona słonecznika przetworzone, śliwki suszone, 
śliwki konserwowe, rodzynki, nasączone rodzynki, suszona żurawina, 
wiórki kokosowe, migdały mielone, migdały spreparowane, migdały 
przetworzone, płatki migdałowe, daktyle, suszone daktyle, morele 
przetworzone, skórka pomarańczy, pomarańcze przetworzone, pestki 
dyni przetworzone, 30 Płatki zbożowe śniadaniowe, musli, mieszanki 
płatków zbóż i bakalii, batony musli i batony na bazie płatków zbożo-
wych śniadaniowych, migdały w  cukrze, migdały w  polewie czeko-
ladowej, przetworzone ziarna, 31 Orzeszki arachidowe i  pistacjowe, 
ziarna, pestki, migdały, orzechy w łupinach, orzechy łuskane, mak .

(111) 359542 (220) 2022 06 28 (210) 544540
(151) 2022 12 05 (441) 2022 08 16
(732) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LosBakalios
(540) 

(591) jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05 .03 .11, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 29 Owoce suszone, Owoce kandyzowane, lukrowane, 
konserwowane, sałatki owocowe, kompoty owocowe, chipsy i chrupki 
owocowe, rodzynki, orzechy i  migdały spreparowane, bakalie i  mie-
szanki bakaliowe, preparowane orzechy włoskie, preparowane orze-
chy pistacjowe, preparowane orzechy nerkowca, przetworzone orze-
chy laskowe, orzechy prażone, orzechy ziemne konserwowe, orzechy 
przy prawione, orzechy łuskane, orzechy solone, orzechy konserwo-
wane, orzechy jadalne, orzechy przetworzone, suszone orzechy, mie-
lone orzechy, orzechy ziemne przetworzone, prażone orzechy ziemne, 
orzechy z przyprawami, orzechy pekan, przetworzone, jadalne nasio-
na słonecznika, nasiona słonecznika przetworzone, śliwki suszone, 
śliwki konserwowe, rodzynki, nasączone rodzynki, suszona żurawina, 
wiórki kokosowe, migdały mielone, migdały spreparowane, migdały 
przetworzone, płatki migdałowe, daktyle, suszone daktyle, morele 
przetworzone, skórka pomarańczy, pomarańcze przetworzone, pestki 
dyni przetworzone, 30 Płatki zbożowe śniadaniowe, musli, mieszanki 
płatków zbóż i bakalii, batony musli i batony na bazie płatków zbożo-
wych śniadaniowych, migdały w  cukrze, migdały w  polewie czeko-
ladowej, przetworzone ziarna, 31 Orzeszki arachidowe i  pistacjowe, 
ziarna, pestki, migdały, orzechy w łupinach, orzechy łuskane, mak .

(111) 359543 (220) 2022 07 22 (210) 545414
(151) 2022 12 15 (441) 2022 08 29
(732) WYDAWNICTWO PODATKOWE GOFIN  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYDAWNICTWO PODATKOWE GOFIN SERWIS GŁÓWNEGO 
KSIĘGOWEGO
(540) 

(591) szary, biały, zielony, czerwony
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 20 .07 .01
(510), (511) 16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe, periodyki, cza-
sopisma, skrypty, broszury, prospekty, biuletyny, katalogi, publikacje 
drukowane, zeszyty, druki, 35 Rozpowszechnianie i  uaktualnianie 
materiałów reklamowych, w  tym druków, prospektów i  broszur, 
publikowanie tekstów reklamowych, 36 Doradztwo w sprawach fi-
nansowych, doradztwo podatkowe, 38 Łączność poprzez terminale 
komputerowe, przesyłanie informacji tekstowej i  obrazowej za  po-
mocą komputera, przydzielanie dostępu do baz danych, transmisja 
plików cyfrowych, udostępnianie forów internetowych .
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(111) 359544 (220) 2022 07 31 (210) 545705
(151) 2022 12 15 (441) 2022 08 29
(732) OPRZĘDEK TOMASZ, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GÓRALSKA krówka
(540) 

(591) biały, jasnopomarańczowy, czarny, czerwony, szary, 
pomarańczowy
(531) 03.04.02, 03.04.12, 03.04.25, 06.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzie-
nia, produkty pszczele.

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) 036052 (180) 2033 04 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 051784 (180) 2033 04 05 Prawo przedłużono w całości.
(111) 079882 (180) 2033 03 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 083727 (180) 2033 02 05 Prawo przedłużono w całości.
(111) 084023 (180) 2033 04 09 Prawo przedłużono w całości.
(111) 084621 (180) 2033 02 23 Prawo przedłużono w całości.
(111) 084623 (180) 2033 02 23 Prawo przedłużono w całości.
(111) 085271 (180) 2033 06 19 Prawo przedłużono w całości.
(111) 086017 (180) 2033 08 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 086018 (180) 2033 08 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 086019 (180) 2033 08 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 086020 (180) 2033 08 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 086021 (180) 2033 08 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 086022 (180) 2033 08 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 086023 (180) 2033 08 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 086114 (180) 2033 02 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 086254 (180) 2033 02 10 Prawo przedłużono w całości.
(111) 086621 (180) 2033 02 10 Prawo przedłużono w całości.
(111) 087034 (180) 2033 05 26 Prawo przedłużono w całości.
(111) 090232 (180) 2033 04 23 Prawo przedłużono w całości.
(111) 090233 (180) 2033 04 28 Prawo przedłużono w całości.
(111) 091198 (180) 2033 06 19 Prawo przedłużono w całości.
(111) 095898 (180) 2033 12 29 Prawo przedłużono w całości.
(111) 095899 (180) 2033 12 29 Prawo przedłużono w całości.
(111) 095907 (180) 2033 12 29 Prawo przedłużono w całości.
(111) 153411 (180) 2033 02 10 Prawo przedłużono w całości.
(111) 153586 (180) 2033 02 10 Prawo przedłużono w całości.
(111) 154552 (180) 2033 02 10 Prawo przedłużono w całości.
(111) 170391 (180) 2032 09 17 Prawo przedłużono w całości.
(111) 170598 (180) 2033 01 20 Prawo przedłużono w całości.

(111) 170651 (180) 2032 08 26 Prawo przedłużono w części dla 
towarów: 7: łożyska do pojazdów 
lądowych, pasy do prądnic stoso-
wane w pojazdach lądowych.

(111) 170977 (180) 2033 02 06 Prawo przedłużono w całości.
(111) 171655 (180) 2033 01 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 171685 (180) 2033 03 05 Prawo przedłużono w całości.
(111) 171687 (180) 2033 03 05 Prawo przedłużono w całości.
(111) 171689 (180) 2033 03 05 Prawo przedłużono w całości.
(111) 171691 (180) 2033 03 05 Prawo przedłużono w całości.
(111) 172147 (180) 2033 02 05 Prawo przedłużono w całości.
(111) 172148 (180) 2033 02 05 Prawo przedłużono w całości.
(111) 172157 (180) 2033 02 10 Prawo przedłużono w całości.
(111) 172826 (180) 2033 02 19 Prawo przedłużono w całości.
(111) 172939 (180) 2033 03 10 Prawo przedłużono w całości.
(111) 173197 (180) 2033 03 12 Prawo przedłużono w całości.
(111) 173446 (180) 2033 04 16 Prawo przedłużono w całości.
(111) 173474 (180) 2033 02 24 Prawo przedłużono w całości.
(111) 174804 (180) 2033 03 03 Prawo przedłużono w całości.
(111) 174815 (180) 2033 03 31 Prawo przedłużono w całości.
(111) 175107 (180) 2033 05 05 Prawo przedłużono w całości.
(111) 175267 (180) 2033 06 12 Prawo przedłużono w całości.
(111) 177610 (180) 2033 09 12 Prawo przedłużono w całości.
(111) 178052 (180) 2033 09 12 Prawo przedłużono w całości.
(111) 178190 (180) 2033 02 24 Prawo przedłużono w całości.
(111) 180421 (180) 2033 03 10 Prawo przedłużono w całości.
(111) 181543 (180) 2033 04 03 Prawo przedłużono w całości.
(111) 184554 (180) 2033 02 05 Prawo przedłużono w całości.
(111) 184723 (180) 2033 03 24 Prawo przedłużono w całości.
(111) 184761 (180) 2033 08 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 189702 (180) 2033 04 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 191547 (180) 2033 02 07 Prawo przedłużono w całości.
(111) 203354 (180) 2033 04 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 257357 (180) 2032 10 26 Prawo przedłużono w całości.
(111) 261834 (180) 2033 01 21 Prawo przedłużono w całości.
(111) 262992 (180) 2033 02 07 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263216 (180) 2033 02 27 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263217 (180) 2033 02 27 Prawo przedłużono w całości.
(111) 263271 (180) 2033 02 19 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264135 (180) 2033 02 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264136 (180) 2033 02 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264142 (180) 2033 02 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264144 (180) 2033 02 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264165 (180) 2033 02 21 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264169 (180) 2033 02 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264467 (180) 2032 12 06 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264520 (180) 2033 04 08 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264570 (180) 2033 04 19 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264724 (180) 2033 04 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264725 (180) 2033 04 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264923 (180) 2033 01 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264944 (180) 2033 03 07 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264946 (180) 2033 03 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 264960 (180) 2033 03 28 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265011 (180) 2033 02 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265065 (180) 2032 12 26 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265115 (180) 2033 02 19 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265126 (180) 2033 03 29 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265220 (180) 2033 02 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265221 (180) 2033 02 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265223 (180) 2033 02 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265224 (180) 2033 02 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265225 (180) 2033 02 11 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265380 (180) 2033 03 06 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265460 (180) 2033 03 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265607 (180) 2033 03 22 Prawo przedłużono w całości.
(111) 265651 (180) 2033 05 27 Prawo przedłużono w całości.
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(111) 265735 (180) 2033 02 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265811 (180) 2033 02 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265812 (180) 2033 02 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266081 (180) 2033 02 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266099 (180) 2033 03 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266158 (180) 2033 04 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266296 (180) 2033 07 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266297 (180) 2033 07 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266298 (180) 2033 07 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266299 (180) 2033 07 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266351 (180) 2033 02 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266361 (180) 2033 03 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266546 (180) 2033 03 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266568 (180) 2033 04 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266769 (180) 2033 05 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266792 (180) 2033 06 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266793 (180) 2033 06 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266818 (180) 2033 03 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267249 (180) 2033 08 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267271 (180) 2033 09 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267614 (180) 2033 03 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267629 (180) 2033 08 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267682 (180) 2033 04 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267685 (180) 2033 04 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267749 (180) 2033 09 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267750 (180) 2033 09 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267825 (180) 2033 04 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267826 (180) 2033 04 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268204 (180) 2033 03 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268263 (180) 2033 07 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268280 (180) 2033 07 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268565 (180) 2033 07 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268566 (180) 2033 07 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268567 (180) 2033 07 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268569 (180) 2033 07 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268571 (180) 2033 07 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268575 (180) 2033 07 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268620 (180) 2033 05 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268730 (180) 2033 06 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268734 (180) 2033 07 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268735 (180) 2033 07 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268736 (180) 2033 07 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269251 (180) 2033 02 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269831 (180) 2033 04 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269845 (180) 2033 08 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270024 (180) 2033 02 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270062 (180) 2033 05 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270063 (180) 2033 05 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270283 (180) 2033 04 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270284 (180) 2033 04 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270287 (180) 2033 04 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270950 (180) 2032 10 22 Prawo przedłużono w części dla to-

warów: 25: odzież, obuwie, nakrycia 
głowy; 41: nauczanie, kształcenie, 
działalność sportowa i kulturalna .

(111) 270986 (180) 2033 05 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 271054 (180) 2033 04 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 271170 (180) 2033 04 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 271278 (180) 2023 10 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 271554 (180) 2033 12 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 271712 (180) 2033 09 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 271884 (180) 2033 10 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 271978 (180) 2033 11 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 271979 (180) 2033 11 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 272298 (180) 2033 08 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 272993 (180) 2033 11 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 272995 (180) 2033 11 29 Prawo przedłużono w całości .

(111) 273256 (180) 2033 08 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 273257 (180) 2033 08 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 273258 (180) 2033 08 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 273259 (180) 2033 08 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 273277 (180) 2033 09 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 274110 (180) 2033 03 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 274225 (180) 2033 02 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 274676 (180) 2033 05 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 274708 (180) 2033 02 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 276835 (180) 2033 07 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 286444 (180) 2033 02 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 288342 (180) 2033 03 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 290506 (180) 2033 04 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 292336 (180) 2033 07 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 305854 (180) 2033 02 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 316154 (180) 2033 03 01 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) 502039 U
(210) 510849 U
(210) 518871 U
(210) 519741 U
(210) 531402 U
(210) 531906 ZT37/2021
(210) 532903 U
(210) 533497 U
(210) 537722 U
(210) 542955 U
(210) 547252 U
(210) 542207 U
(210) 542206 U
(210) 542205 U
(210) 542208 U
(210) 542204 U

(210) 543573 U
(210) 539347 U
(210) 547770 U
(210) 542073 U
(210) 545693 U
(210) 545532 U
(210) 545534 U
(210) 543438 U
(210) 542472 U
(210) 545651 U
(210) 540068 U
(210) 540069 U
(210) 544435 U
(210) 548044 U
(210) 548045 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) 535216 U
(210) 545963 U
(210) 545965 U
(210) 546597 U
(210) 547757 U
(210) 547758 U
(210) 547760 U
(210) 547800 U

(210) 547802 U
(210) 549149 U
(210) 495626 U
(210) 535633 U
(210) 535637 U
(210) 544900 ZT37/2022
(210) 547327 ZT41/2022
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WYGaśniĘcie praWa

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

(111) 046051 (141) 1971 12 02 Prawo wygasło w całości .
(111) 083424 (141) 2022 05 05 Prawo wygasło w części doty-

czącej towarów i/lub usług: 19: 
niemetalowe materiały budow-
lane, domy przenośne; 37: prace 
budowlano montażowe, prace 
remontowo budowlane, prace 
serwisowe . 

(111) 261002 (141) 2018 10 29 Prawo wygasło w całości .
(111) 306366 (141) 2022 10 27 Prawo wygasło w całości .
(111) 326446 (141) 2022 08 16 Prawo wygasło w całości .

DecYZJe o ZMianie, UcHYleniU lUb stWierDZeniU 
nieWaŻności DecYZJi opUbliKoWanYcH  

W WiaDoMościacH UrZĘDU patentoWeGo

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

(111) 277309 1/2016 2019 08 02 
Na podstawie art . 156 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego (Dz . U . z 2018 r . poz . 2096 z późn . zm .; dalej: kpa)  
w związku z art . 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r . Prawo własno-
ści przemysłowej (Dz . U . z 2017 r . poz . 776 z późn . zm .; dalej: pwp)  
Urząd Patentowy RP stwierdza nieważność decyzji z dnia 
01 .06 .2015 r . o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy 
graficzny, zgłoszony w dniu 10 .04 .2014 r . na rzecz POJAZDY SZY-
NOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA KACYJNA, Bydgoszcz, Polska za 
numerem Z .427322 . 

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) 066104 A . Wykreślono: EVONIK DEGUSSA GMBH, ESSEN, 
Niemcy; Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy .

(111) 070087 A . Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAF-
TOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201 .

(111) 071308 A . Wykreślono: JANOME SEWING MACHINE CO ., 
LTD ., TOKIO, Japonia; Wpisano: JANOME Corporation, Tokio, Japonia .

(111) 100432 A . Wykreślono: ELBEY S .A ., Deinze, Belgia; Wpi-
sano: DOSSCHE INVEST, naamloze vennootschap, Deinze, Belgia .

(111) 108621 A . Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAF-
TOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201 .

(111) 116420 A . Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAF-
TOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201 .

(111) 134841 A . Wykreślono: GlaxoSmithKline Pharmaceuti-
cals Spółka Akcyjna, 60-322 Poznań ul . Grunwaldzka 189, Polska; 
Wpisano: GSK PSC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 389704768 .

(111) 135904 A . Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJ-
NA, ul . Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: 
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Pol-
ska 610188201 .

(111) 145239 A . Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAF-
TOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201 .

(111) 152253 A . Wykreślono: GRUPA LOTOS Spółka Akcyjna, 
Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY 
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201 .

(111) 161651 A . Wykreślono: „Masterflex Polska” Tomasz 
Miliński, Płock, Polska 611325172; Wpisano: MASTERVENT SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock, Polska 
522443271 .

(111) 169410 A . Wykreślono: QUADRANT EPP AG, LENZBURG, 
Szwajcaria; Wpisano: Quadrant Services AG, Lenzburg, Szwajcaria .

(111) 169410 A . Wykreślono: Quadrant Services AG, Lenzburg, 
Szwajcaria; Wpisano: MCAM Services AG, Lenzburg, Szwajcaria .

(111) 169410 A . Wykreślono: MCAM Services AG, Lenzburg, 
Szwajcaria; Wpisano: Mitsubishi Chemical Advanced Materials Na-
amloze Vennootschap, Tielt, Belgia .

(111) 172931 A . Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno
-Handlowe „BIOFLUID” Spółka Jawna Wojciech Piasecki, Zbigniew 
Piasecki, Włodzimierz Bargiełowski, Górki Małe, Polska 590031006; 
Wpisano: BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA, Górki Małe, 
Polska 590031006 .

(111) 172932 A . Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
-Handlowe „BIOFLUID” Spółka Jawna Wojciech Piasecki, Zbigniew 
Piasecki, Włodzimierz Bargiełowski, Górki Małe, Polska 590031006; 
Wpisano: BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA, Górki Małe, 
Polska 590031006 .

(111) 178606 A . Wykreślono: Krajowa Spółka Cukrowa Spół-
ka Akcyjna, Toruń, Polska 870363980; Wpisano: KRAJOWA GRUPA 
SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870363980 .

(111) 191771 A . Wykreślono: GRUPA LOTOS Spółka Akcyjna, 
Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY 
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201 .

(111) 195022 A . Wykreślono: ARTUR SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 193081951; Wpisa-
no: DR GERARD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Międzyrzec Podlaski, Polska 146843780 .

(111) 197021 A . Wykreślono: Krajowa Spółka Cukrowa S .A ., 
Toruń, Polska 870363980; Wpisano: KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870363980 .
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(111) 200591 A. Wykreślono: GRUPA LOTOS S.A., Gdańsk, 
Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201.

(111) 201260 A. Wykreślono: GRUPA LOTOS Spółka Akcyjna, 
Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY 
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201.

(111) 204603 A. Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380.

(111) 208756 A. Wykreślono: POLIMEDICA SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 472381338; Wpi-
sano: NEUCA MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Toruń, Polska 341477181.

(111) 212191 A. Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380.

(111) 213001 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-
-Usługowe TOPAZ Zbigniew Paczóski, Sokołów Podlaski, Polska 
710236842; Wpisano: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe  
Topaz sp. z o.o., Sokołów Podlaski, Polska 521630479.

(111) 213002 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-
-Usługowe TOPAZ Zbigniew Paczóski, Sokołów Podlaski, Polska 
710236842; Wpisano: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe  
Topaz sp. z o.o., Sokołów Podlaski, Polska 521630479.

(111) 214760 A. Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380.

(111) 215942 A. Wykreślono: „POLIMEDICA ALFA” SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 472402187; 
Wpisano: NEUCA MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Toruń, Polska 341477181.

(111) 218135 A. Wykreślono: ORION PU SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzierżoniów, Polska; Wpisano: 
SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzierżoniów, Polska 361828854.

(111) 220673 A. Wykreślono: HOMEWARE PRODUCTS 1947 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce, Pol-
ska 123228340; Wpisano: DAJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, Polska 003800675.

(111) 225110 D. Wykreślono: „W dniu 19 lipca 2016 r. na podsta-
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt  
WA.XI.Ns-Rej.Za 10094/16/519) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2498949 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzie-
lonym na znak towarowy R.225110 w celu zabezpieczenia wierzy-
telności przysługujących spółce ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJ-
NA z siedzibą w Katowicach wobec spółki GREMI MEDIA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.

(111) 234473 A. Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380.

(111) 235429 A. Wykreślono: Krajowa Spółka Cukrowa Spół-
ka Akcyjna, Toruń, Polska 870363980; Wpisano: KRAJOWA GRUPA 
SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870363980.

(111) 241356 D. Wykreślono: „W  dniu 30 listopada 2015 r. 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śród-
mieścia w  Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za  6696/15/343) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2473108 zastaw rejestrowy na prawie ochron-

nym udzielonym na  znak towarowy R-241356 w  celu zabezpie-
czenia wierzytelności przysługujących HSBC Bank Polska Spółka 
Akcyjna z  siedzibą w  Warszawie wobec Redan Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Łodzi”.

(111) 241356 D. Wpisano: „W dniu 27 stycznia 2023 r. na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia 
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt 
LD.XV.Ns-Rej.Za 6378/22/192) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2473108 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R.241356 w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących HSBC CONTINENTAL EUROPE (SPÓŁKA AK-
CYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie wobec REDAN 
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi.”

(111) 251238 D. Wpisano: „Postanowieniem z  dnia 13 maja 
2022 r. (sygn. akt: WR.VII.Ns-Rej.Za  1661/22/012) Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia-Fabrycznej we  Wrocławiu, VII Wydział Gospodar-
czy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozy-
cją 2716406 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym 
na  znak towarowy o  numerze R.251238 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących spółce BANK POLSKA KASA OPIE-
KI spółka akcyjna z  siedzibą w  Warszawie wobec CCC.EU spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach”.

(111) 251967 A. Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380.

(111) 256562 A. Wykreślono: KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA 
SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU, Toruń, Polska 870363980; Wpisano: 
KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 
870363980.

(111) 257047 A. Wykreślono: Krzysztof Nikodem, Nowa Ruda,  
Polska; Piotr Gizo, Wrocław, Polska; Małgorzata Nikodem,  
Nowa Ruda, Polska; Wpisano: Krzysztof Nikodem, Wrocław, Polska; 
Piotr Gizo, Wrocław, Polska.

(111) 258973 A. Wykreślono: MAŁGORZATA EECHOUT, War-
szawa, Polska; Wpisano: MAŁGORZATA JUSTYNA WYRZYKOWSKA, 
Warszawa, Polska.

(111) 259265 A. Wykreślono: ABC DATA MARKETING SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
141054682; Wpisano: ALSO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.

(111) 260922 A. Wykreślono: ANDROSIUK WALENTY AW-NA-
RZĘDZIA, Białystok, Polska 050423204; Wpisano: AW-NARZĘDZIA 
WALENTY ANDROSIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białystok, Polska 
368255960.

(111) 263077 A. Wykreślono: GROUP SERVICE SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
021383097; Wpisano: INTRUM INKASO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 385441579.

(111) 266012 A. Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAF-
TOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201.

(111) 268586 D. Wpisano: „Postanowieniem z  dnia 16 maja 
2022 r. (sygn. akt: WR.VII.Ns-Rej.Za  1660/22/611) Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia-Fabrycznej we  Wrocławiu, VII Wydział Gospodar-
czy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozy-
cją 2716655 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym 
na  znak towarowy o  numerze R.268586 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących spółce BANK POLSKA KASA OPIE-
KI spółka akcyjna z  siedzibą w  Warszawie wobec CCC.EU spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach”.

(111) 270049 A. Wykreślono: AVACORE SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Tarnowskie Góry, Polska 243392635; Wpisano: VORTES SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Tarnowskie Góry, Polska 243392635.
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(111) 270049 A . Wykreślono: VORTES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tar-
nowskie Góry, Polska 243392635; Wpisano: AVACORE SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry, Pol-
ska 243326785 .

(111) 270626 A . Wykreślono: JANOME SEWING MACHINE CO ., 
LTD ., TOKYO, Japonia; Wpisano: JANOME Corporation, Tokio, Japonia .

(111) 279228 A . Wykreślono: KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870363980; Wpisano: KRAJOWA 
GRUPA SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870363980 .

(111) 288135 A . Wykreślono: AVACORE SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Tarnowskie Góry, Polska 243392635; Wpisano: VORTES SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Tarnowskie Góry, Polska 243392635 .

(111) 288135 A . Wykreślono: VORTES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tar-
nowskie Góry, Polska 243392635; Wpisano: AVACORE SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry, Pol-
ska 243326785 .

(111) 313116 A . Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Gdańsk, Polska; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201 .

(111) 318433 A . Wykreślono: AVACORE SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Tarnowskie Góry, Polska 243392635; Wpisano: VORTES SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Tarnowskie Góry, Polska 243392635 .

(111) 318433 A . Wykreślono: VORTES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tar-
nowskie Góry, Polska 243392635; Wpisano: AVACORE SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry, Pol-
ska 243326785 .

(111) 325465 A . Wykreślono: BIBLIOTEKA KRAKÓW, Kraków, 
Polska 366210343; Wpisano: KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE, 
Kraków, Polska 351210040 .

(111) 331580 A . Wykreślono: REMO SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 
120918021; Wpisano: REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 120918021 .

(111) 331584 A . Wykreślono: REMO SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 
120918021; Wpisano: REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 120918021 .

(111) 331585 A . Wykreślono: REMO SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 
120918021; Wpisano: REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 120918021 .

(111) 331596 A . Wykreślono: REMO SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 
120918021; Wpisano: REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 120918021 .

(111) 331600 A . Wykreślono: REMO SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 
120918021; Wpisano: REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 120918021 .

(111) 331602 A . Wykreślono: REMO SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 
120918021; Wpisano: REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 120918021 .

(111) 341439 A . Wykreślono: BOGDAN CZUPAJŁO, Łódź, Pol-
ska; Wpisano: JACEK BOGDAN CZUPAJŁO, Łódź, Polska .

(111) 346524 A . Wykreślono: REMO SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 
120918021; Wpisano: REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 120918021 .

reJestracJa MiĘDZYnaroDoWa 
 UZnana  

na terYtoriUM rZecZYpospoliteJ polsKieJ

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

(111) 318753a (540) CHANEL (511) 1, 2, 7, 8, 11,  
 12, 13, 15, 17, 22, 2 
 9, 31, 34, 36, 38, 39
(732) Chanel SARL,  
Quai du Général-Guisan 24, CH-1204 Genève (CH)
(151) 2022 05 05 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1061845 (540) LA MAISON DE LA VIOLETTE (511) 3,  
 4, 24, 29, 30,  
 31, 33, 41
(732) Hélène VIE,  
14 rue Mascard, F-31500 TOULOUSE (FR)
(151) 2022 06 15 (441) 2022 07 18 (581) 2022 06 30

(111) 1153309 (540) impure
(531) CFE: 27 .05 .01, 29 .01 .12 (511) 25
(732) Alessandro Cignetti,  
Via dei Rutoli 39, I-00185 Rome (IT)
(151) 2017 10 23 (441) 2017 11 27 (581) 2017 11 09

(111) 1329041 (540) KASK
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 9
(732) KASK S .p .A .,  
Via Firenze 5, I-24060 CHIUDUNO (BG) (IT)
(151) 2020 11 12 (441) 2021 01 04 (581) 2020 12 17

(111) 1376459 (540) TEDDY (511) 32, 33
(732) Najib Ulrich Khan Niazi,  
Sägereistrasse 9, CH-8834 Schindellegi (CH)
(151) 2017 08 31 (441) 2017 12 11 (581) 2017 11 23

(111) 1432615 (540) SUPER-SCREW (511) 17
(732) MLT-MINET LACING TECHNOLOGY S .A .,  
Z .I . du Clos Marquet, Rue Michel Rondet,  
F-42400 Saint-Chamond Cedex (FR)
(151) 2018 06 08 (441) 2020 06 01 (581) 2020 05 14

(111) 1444276 (540) DRINKS .
(531) CFE: 19 .07 .01, 24 .17 .02, 27 .03 .01, 27 .05 .01 (511) 35, 39, 41, 43
(732) Silverbogen AG, Eichstrasse 44, CH-8152 Glattbrugg (CH)
(151) 2020 01 24 (441) 2020 03 16 (581) 2020 02 27

(111) 1496008 (540) bako tech
(531) CFE: 25 .03 .01, 27 .05 .17 (511) 9, 42
(732) Kovalevych Yevgen Vsevolodovych,  
vul . Tolstoho 5, kv . 8, m . Kyiv 01004 (UA);  
Badakh Ievgen Valeriiovych,  
vul . Tolstoho 5A/1, kv . 44, m . Kyiv 01004 (UA)
(151) 2019 06 27 (441) 2019 11 25 (581) 2019 11 07
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(111) 1508632 (540) MIXIT (511) 3, 5, 8, 9, 10, 11,  
 14, 16, 18, 20, 21, 24,  
 25, 26, 35, 39, 42, 44
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 
„Upravlyayushchaya kompania Miksit”,  
p . Moskovskiy, 22-y km Kievskogo sh .,  
domovl . 4, str . 5, office 713-Е, RU-125362 Moscow (RU)
(151) 2019 07 25 (441) 2020 01 27 (581) 2020 01 09

(111) 1518234 (540) SUPER-SCREW EVOLUTION (511) 17
(732) MLT-MINET LACING TECHNOLOGY S .A .,  
Z .I . du Clos Marquet, Rue Michel Rondet,  
F-42400 Saint-Chamond Cedex (FR)
(151) 2019 10 29 (441) 2020 03 23 (581) 2020 03 05

(111) 1552011 (540) T-Scan (511) 9
(732) Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH,  
Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen (DE)
(151) 2020 08 13 (441) 2020 10 12 (581) 2020 09 24

(111) 1579964 (540) FINETOO
(531) CFE: 27 .05 .09 (511) 14
(732) Yiwu Xiaotong E-Commerce Co ., Ltd,  
Room 201, Unit 2, Building 51, Zone D, Liuer Village,  
Beiyuan Street, Yiwu, Jinhua, Zhejiang (CN)
(151) 2022 06 09 (441) 2022 07 18 (581) 2022 06 30

(111) 1601112 (540) BLOCKFI (511) 9, 35, 36, 42
(732) Blockfi Inc .,  
201 Montgomery St ., 2nd Floor, Ste . 263, Jersey City NJ 07302 (US)
(151) 2022 06 10 (441) 2022 07 18 (581) 2022 06 30

(111) 1665123 (540) CartaMe
(531) CFE: 26 .01 .03, 26 .04 .04, 27 .05 .01 (511) 9, 35, 36, 39, 42, 45
(732) «Bonuscart» Ltd,  
Lili Karastoyanovoy str . 32, 5-th floor, office 501 b, 220068 Minsk (BY)
(151) 2022 02 18 (441) 2022 06 27 (581) 2022 06 09

(111) 1665530 (540) MULTITUDE (511) 9, 35, 36, 38, 42
(732) Multitude SE, Ratamestarinkatu 11 A, FI-00520 Helsinki (FI)
(151) 2022 06 14 (441) 2022 07 18 (581) 2022 06 30

(111) 1666726 (540) VIC
(531) CFE: 01 .01 .10, 26 .01 .03, 27 .05 .24, 29 .01 .12 (511) 3, 5
(732) Limited Liability Company Group of Сompanies VIC,  
Egorievskoye road 3A of . 30, Kraskovo village, g/o Lyubertsy,  
RU-140050 Moscow region (RU)
(151) 2022 01 24 (441) 2022 07 04 (581) 2022 06 16

(111) 1668192 (540) AOKING BACK PACK
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 18
(732) Guangzhou Aoking Leather Co ., Ltd,  
No . 6 Zebin Road, Yangguang Avenue, Shiling Town,  
Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province (CN)
(151) 2022 04 24 (441) 2022 07 11 (581) 2022 06 23

(111) 1668246 (540) HILLSDALE (511) 20
(732) HILLSDALE FURNITURE LLC,  
5111 COMMERCE CROSSINGS DRIVE, SUITE 106,  
LOUISVILLE KY 40229 (US)
(151) 2022 05 24 (441) 2022 07 11 (581) 2022 06 23

(111) 1668288 (540) Avant Quartz (511) 11, 19, 20
(732) Limited Liability Company “TRANS STONE”,  
prov . Chuhuivskyi 12A, kv . 64, m . Kyiv 03067 (UA)
(151) 2022 06 01 (441) 2022 07 11 (581) 2022 06 23

(111) 1668301 
(531) CFE: 28 .03 .00 (511) 9
(732) Ningbo SUPU Electronics Co ., Ltd,  
No . 625, Xingzhen Street, Kandun Cixi City,  
Ningbo 315300 Zhejiang Province (CN)
(151) 2022 03 28 (441) 2022 07 11 (581) 2022 06 23

(111) 1668303 (540) 045V1
(531) CFE: 27 .05 .02, 27 .07 .01 (511) 25
(732) JINJIANG CHANGSHAN GARMENT CO ., LTD,  
Building B, No . 2 Gaoxing Road, Gaohu Village, Yinglin Town, 
Jinjiang City, Quanzhou City, Fujian Province (CN)
(151) 2022 05 09 (441) 2022 07 11 (581) 2022 06 23

(111) 1668362 (540) Tanger
(531) CFE: 27 .05 .01, 29 .01 .04 (511) 7
(732) Thomas T Intelligent Technology Co ., Ltd,  
No . 18 Tianzhu Road, Hudai Town, Binhu District,  
Wuxi City, Jiangsu Province (CN)
(151) 2022 05 06 (441) 2022 07 11 (581) 2022 06 23

(111) 1668666 (540) DREAMEEZ
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 28
(732) Stardust Enterprises Pte . Ltd .,  
12 PURVIS STREET, #02-390 Singapore 188591 (SG)
(151) 2022 04 12 (441) 2022 07 18 (581) 2022 06 30

(111) 1669187 (540) LAGUNA (511) 5
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a .d . Beograd,  
Batajnički drum bb, 11080 Zemun (RS)
(151) 2022 02 09 (441) 2022 07 18 (581) 2022 06 30

(111) 1669220 (540) ABOXOMA (511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil,  
d .d ., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2022 03 15 (441) 2022 07 18 (581) 2022 06 30

(111) 1669331 (540) Zeniskin institut de beauté & cabinet 
thérapeutique
(531) CFE: 26 .01 .18, 27 .05 .10, 29 .01 .13 (511) 3, 5, 41, 44
(732) ZENISKIN Esthétique et cabinet thérapeutique,  
A . Sava, Chemin d’Eysins 53 A, CH-1260 Nyon (CH)
(151) 2021 12 30 (441) 2022 07 18 (581) 2022 06 30

(111) 1669638 (540) HUODA
(531) CFE: 27 .05 .01, 28 .03 .00 (511) 29
(732) Shandong Lanmai Enterprise Management Service Co ., Ltd .,  
Room 1704, Unit 2, Building 7, Xinyuan International City Garden, 
36 Gongye South Road, Jinan District,  
China (Shandong) Pilot Free Trade Zone, Shandong (CN)
(151) 2022 04 25 (441) 2022 07 18 (581) 2022 06 30

(111) 1669643 (540) SUNTONE
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 7
(732) Zhejiang Chunguang Holding Co ., Ltd .,  
Room 608, Jinpan Business Building, 928 Jinpan Road,  
Jinhua City, Zhejiang Province (CN)
(151) 2022 04 12 (441) 2022 07 18 (581) 2022 06 30

(111) 1669672 (540) PHI LASER
(531) CFE: 02 .09 .25, 27 .05 .01, 28 .07 .00 (511) 10, 41, 44
(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD,  
Bulevar oslobođenja 137, 11000 Beograd (RS)
(151) 2022 04 11 (441) 2022 07 18 (581) 2022 06 30

(111) 1669712 (540) BERIMOR
(531) CFE: 02 .01 .01, 02 .09 .12,  
04 .05 .21, 09 .07 .05, 16 .03 .13 (511) 30, 32, 35
(732) ANCIENS ETABLISSEMENTS GEORGES SCHIEVER & FILS,  
ZI-Rue de l’Etang, F-89200 AVALLON (FR)
(151) 2022 04 21 (441) 2022 07 18 (581) 2022 06 30

(111) 1669825 (540) LE QUART D’HEURE ALCHIMIQUE (511) 44
(732) Chanel SARL,  
Quai du Général-Guisan 24, CH-1204 Genève (CH)
(151) 2022 04 13 (441) 2022 07 18 (581) 2022 06 30

(111) 1669826 (540) LE QUART D’HEURE ICONIQUE (511) 44
(732) Chanel SARL, 
Quai du Général-Guisan 24, CH-1204 Genève (CH)
(151) 2022 04 13 (441) 2022 07 18 (581) 2022 06 30
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(111) 1669890 (540) COMTAI
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 21
(732) Suzhou Xinjingyi Titanium Products Co ., Ltd,  
No . 993 Chunshen Road, Huangdai Town, Xiangcheng District, 
Suzhou City, Jiangsu Province (CN)
(151) 2022 04 19 (441) 2022 07 18 (581) 2022 06 30

(111) 1669893 (540) TARGETINGONE (511) 5, 9, 10, 35
(732) TargetingOne Corporation,  
Room 405, 4th Floor, Building 6, No . 13, Beiertiao, Zhongguancun, 
Haidian District 100086 Beijing (CN)
(151) 2022 04 02 (441) 2022 07 18 (581) 2022 06 30

reJestracJa MiĘDZYnaroDoWa,  
W KtÓreJ WYDano DecYZJĘ  

o DefinitYWneJ oDMoWie UZnania ocHronY  
na terYtoriUM rZecZYpospoliteJ polsKieJ

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

(111) 1262822 (540) More than a bank (511) 35
(732) Aktsionernoe obshchestvo „OTP Bank”,  
d . 16A, str . 1, Leningradskoe shosse, RU-125171 Moscow (RU)
(151) 2017 04 13 (441) 2017 07 17 (581) 2017 06 29

(111) 1547057 (540) SAWLOCK (511) 7, 8
(732) BOEHLERIT GmbH & Co .KG .,  
Deuchendorf-Werk VI, A-8605 Kapfenberg (AT)
(151) 2020 05 15 (441) 2020 09 14 (581) 2020 08 27

(111) 1564509 (540) YOURROOM (511) 20, 35, 37
(732) Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennost’yu  
„TORGOVYJ DOM „KOMPIK”,  
Shkiperskij protok 14, korp . 39, lit . „N”,  
RU-199106 Saint Petersburg (RU)
(151) 2020 08 25 (441) 2020 12 28 (581) 2020 12 10

(111) 1584740 (540) US POLAND VENTURES (511) 36
(732) Randy Berholtz,  
PO Box 2833, Rancho Santa Fe, CA 92067 (US)
(151) 2021 02 16 (441) 2021 04 26 (581) 2021 04 08

(111) 1596480 (540) Eurocell (511) 9
(732) Arian Tejarat Shargh Co .,  
10th floor, no . 1, 1st Saei Alley, Vali-e-Asr Ave ., Tehran (IR)
(151) 2020 09 07 (441) 2021 07 05 (581) 2021 06 17

(111) 1611769 (540) MAKE THINGS BETTER (511) 1, 2, 17
(732) Gougeon Brothers, Inc .,  
100 Patterson Avenue, Bay City, MI 48707 (US)
(151) 2021 03 29 (441) 2021 09 27 (581) 2021 09 09
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C Z Ę Ś Ć  II

KOMUNIKATY URZĘDOWE

oGŁosZenie preZesa UrZĘDU patentoWeGo 
o naborZe na apliKacJĘ eKspercKą

UrZąD patentoWY rZecZYpospoliteJ polsKieJ W WarsZaWie

prezes Urzędu patentowego rp poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

aplikant ekspercki w Departamencie Zgłoszeń w Wydziale Zgłoszeń Wynalazków i Wzorów Użytkowych

ogłoszenie nr 2/2023

Wymiar etatu: 1 (pełny etat)
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:
•	 prowadzenie badania wstępnego oraz badania formalnoprawnego zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych,
•	 przygotowywanie postanowień, projektów decyzji i prowadzenie korespondencji związanej z prowadzeniem badania 

wstępnego oraz badania formalnoprawnego,
•	 przygotowywanie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych do ogłaszania o zgłoszeniu w Biuletynie Urzędu 

Patentowego .

Kandydatka/Kandydat powinna/powinien posiadać kwalifikacje:
•	 wykształcenie wyższe techniczne (dziedzina: mechanika i budowa maszyn),
•	 znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie (na poziomie dobrym) .

Wymagania pożądane:
•	 znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,
•	 znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
•	 umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
•	 łatwość podejmowania decyzji,
•	 dobra organizacja pracy własnej, 
•	 umiejętność pracy w zespole, 
•	 rzetelność, systematyczność i terminowość, 
•	 orientacja na klienta/interesariusza, 
•	 łatwość komunikowania się (komunikacja interpersonalna i pisemna), 
•	 radzenie sobie w sytuacjach trudnych (odporność na stres) .

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•	 CV i list motywacyjny,
•	 oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
•	 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
•	 oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
•	 kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub oświadczenie o poziomie 

znajomości ww . języków,
•	 oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

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

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

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

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
•	 kopie świadectw pracy .

termin składania dokumentów: 31 maja 2023 r.

Miejsce składania dokumentów:

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

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

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

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

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

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone  
w niniejszym ogłoszeniu . 

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

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie 
telefonicznie lub pocztą elektroniczną . Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych 
dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia” . 
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane 
oświadczenia . 
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod 
adresem: https://uprp .gov .pl/pl/bip/praca-w-uprp .
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest 
obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez 
kandydatki/kandydatów . 

https://uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp
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W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu . 
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego) . 
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych:  
https://uprp .gov .pl/pl/bip/test/praca-w-uprp/wyniki-naborow oraz udostępniona w miejscu powszechnie 
dostępnym w siedzibie Urzędu . 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną . 
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone . 
Dodatkowe informacje można uzyskać mailem pod adresem: rekrutacja@uprp .gov .pl lub pod nr tel . 22 57 90 452 
lub 22 57 90 366 .

KlaUZUla inforMacYJna 

Zgodnie z art . 13 ust . 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r . w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy, 
że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 00-950 Warsza-
wa, al . Niepodległości 188/192 . 
Kontakt do Inspektora ochrony danych - adres e-mailowy: iod@uprp .pl, tel . 22 57 90 025, fax 22 57 90 001 . 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o ogólne rozporzą-
dzenie o ochronie danych 2016/679, ustawę z dnia 10 maja 2018 r . o ochronie danych osobowych oraz ustawę z dnia 
26 czerwca 1974 r . Kodeks pracy . 
Dane osobowe są udostępniane członkom komisji rekrutacyjnej oraz w razie konieczności pracownikom Wydzia-
łu Zarządzania Zasobami Ludzkimi . Dane osobowe mogą być też udostępniane organom publicznym i  urzędom 
państwowym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa lub wykonującym 
zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej . 
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, tj . w szczególności z art . 221 Kodeksu pracy . 
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych . 
Pani/Pana dane będą przechowywane na  czas niezbędny do  prawidłowego przeprowadzania procesu rekrutacji, 
jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu jego zakończenia . Po tym okresie są niszczone, a dane osobowe kan-
dydatek/kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu . Aplikacji nie odsyłamy . Kontaktujemy się jedynie 
z wybranymi osobami . 
Fakt nie  podania przez Panią/Pana żądanych danych osobowych, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału 
w procesie rekrutacji . 
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu . 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do  treści swoich danych osobowych oraz ich  sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenosze-
nia danych . 
Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww . danych do organu właści-
wego ds . ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . 
W przypadku podania przez Panią/Pana dodatkowych innych danych osobowych nie wymienionych w art . 221 usta-
wy Kodeks pracy, których przetwarzanie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się na podstawie 
Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z pra-
wem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem . 
 

https://uprp.gov.pl/pl/bip/test/praca-w-uprp/wyniki-naborow
mailto:rekrutacja@uprp.gov.pl
mailto:iod@uprp.pl
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UrZąD patentoWY rZecZYpospoliteJ polsKieJ W WarsZaWie

prezes Urzędu patentowego rp poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

aplikant ekspercki w Departamencie elektroniki i Mechanikiw Wydziale budownictwa  
w Wydziale elektronikiw Wydziale Mechaniki

ogłoszenie nr 3/2023

Liczba stanowisk: 10

Wymiar etatu: pełne etaty

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa / siedziba Urzędu

Główne obowiązki:
•	 klasyfikacja wstępna zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych,
•	 badanie ustawowych warunków ochrony prawnej wynalazków i wzorów użytkowych na podstawie dokumentacji 

patentowej i literatury fachowej polskiej oraz zagranicznej, w tym sporządzanie sprawozdań ze stanu techniki,
•	 prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z przygotowaniem decyzji w sprawie .

Kandydatka/Kandydat powinien posiadać kwalifikacje:
•	 wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie:
•	 budownictwo, górnictwo, inżynieria lądowa, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewna – 3 etaty,
•	 elektryka, elektronika, telekomunikacja, automatyka i robotyka lub pokrewna – 4 etaty,
•	 inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn, inżynieria transportu i logistyki, lub pokrewna – 3 etaty;
•	 znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w mowie i piśmie, w tym co najmniej jednego  

na poziomie dobrym,
•	 od aplikanta eksperckiego, który powinien posiadać znajomość więcej niż jednego języka obcego, można nie 

wymagać znajomości jednego z potrzebnych języków, jeżeli brak ten uzupełni on w czasie przeznaczonym  
na aplikację (art . 266 ust . 3 ustawa Prawo własności przemysłowej – t .j . Dz . U . z 2021 r . poz . 324 z późn . zm .) .

Wymagania dodatkowe:
•	 znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,
•	 znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, 
•	 umiejętność posługiwania się komputerem (Windows, Word),
•	 umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
•	 łatwość podejmowania decyzji,
•	 umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność .

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
•	 cv i list motywacyjny,
•	 oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
•	 oświadczenie kandydata/kandydatki o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
•	 oświadczenie kandydata/kandydatki o korzystaniu z pełni praw publicznych,
•	 oświadczenie kandydata/kandydatki o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe,
•	 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
•	 w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia 

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

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

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
•	 kopie świadectw pracy .

https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach
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Miejsce składania dokumentów:

Urząd patentowy rp 
Wydział Zarządzania Zasobami ludzkimi 
al. niepodległości 188/192 
00-950 Warszawa 
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/De” i numerem ogłoszenia 3/2023.

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

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

Pożyczkowej (np . zapomoga w sytuacji zdarzeń losowych, pożyczki na cele mieszkaniowe),
– możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki 

medycznej,
– dofinansowanie do wypoczynku pracownika,
– dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych .

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone 
w niniejszym ogłoszeniu . 

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

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie 
telefonicznie lub pocztą elektroniczną . Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych 
dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia” . 

Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane 
oświadczenia .

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod 
adresem: https://uprp .gov .pl/pl/bip/praca-w-uprp/wzory-dokumentow .

Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest 
obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez 
kandydatki/kandydatów .

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu . Oferty odrzucone 
zostaną komisyjnie zniszczone .

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych:  
https://nabory .kprm .gov .pl/wyniki-naborow, https://uprp .gov .pl/pl/bip/praca-w-uprp/wyniki-naborow  
oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu .

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na 
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie 
etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną .

Dodatkowe informacje można uzyskać mailem pod adresem: rekrutacja@uprp .gov .pl lub pod nr tel . 22 57 90 452 
lub 22 57 90 366 .

https://nabory.kprm.gov.pl/wyniki-naborow
https://uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp/wyniki-naborow
mailto:rekrutacja@uprp.gov.pl
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KlaUZUla inforMacYJna  

Zgodnie z art . 13 ust . 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r . w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy, 
że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 00-950 Warsza-
wa, al . Niepodległości 188/192 . 
Kontakt do Inspektora ochrony danych - adres e-mailowy: iod@uprp .pl, tel . 22 57 90 025, fax 22 57 90 001 .
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o ogólne rozporzą-
dzenie o ochronie danych 2016/679, ustawę z dnia 10 maja 2018 r . o ochronie danych osobowych oraz ustawę z dnia 
26 czerwca 1974 r . Kodeks pracy .
Dane osobowe są udostępniane członkom komisji rekrutacyjnej oraz w razie konieczności pracownikom Wydzia-
łu Zarządzania Zasobami Ludzkimi . Dane osobowe mogą być też udostępniane organom publicznym i  urzędom 
państwowym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa lub wykonującym 
zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej . 
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, tj . w szczególności z art . 221 Kodeksu pracy .
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych  .
Pani/Pana dane będą przechowywane na czas niezbędny do prawidłowego przeprowadzania procesu rekrutacji, 
jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu jego zakończenia . Po tym okresie są niszczone, a dane osobowe kan-
dydatek/kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu . Aplikacji nie odsyłamy . Kontaktujemy się jedynie 
z wybranymi osobami .
Fakt nie podania przez Panią/Pana żądanych danych osobowych, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału 
w procesie rekrutacji . 
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu . 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenosze-
nia danych . 
Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww . danych do organu właści-
wego ds . ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
W przypadku podania przez Panią/Pana dodatkowych innych danych osobowych nie wymienionych w art . 221 usta-
wy Kodeks pracy, których przetwarzanie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się na podstawie 
Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z pra-
wem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem . 

mailto:iod@uprp.pl
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