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patentY

UDZielone praWa 
(od nr 242 591 do nr 242 610)

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) 242593 (41) 2022 08 29 
(51) A01H 4/00 (2006 01) 
 A01N 55/10 (2006 01) 
 A01N 25/04 (2006 01)
(21) 437075 (22) 2021 02 22

(72) PILAREK MACIEJ, Warszawa (PL); NOWAK BARTOSZ, 
Warszawa (PL); KAWKA MATEUSZ, Warszawa (PL);  
WIERZCHOWSKI KAMIL, Warszawa (PL); 
SYKŁOWSKA-BARANEK KATARZYNA, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL);  
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie aerożeli krzemoorganicznych na bazie metylo-
trimetoksysilanu do proliferacji i  immobilizacji biomasy roślinnej 
w hodowlach in vitro oraz zastosowanie aerożeli na bazie metylo-
trimetoksysilanu do intensyfikacji produkcji metabolitów roślinnych 
i intensyfikacji ekstrakcji in situ metabolitów wtórnych w hodowlach 
in vitro
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(B1) (11) 242603 (41) 2020 01 02 
(51) A47C 23/043 (2006 01) 
 A47C 27/05 (2006 01) 
 A47C 27/15 (2006 01)
(21) 426036 (22) 2018 06 22
(72) PIETRUS TOMASZ, Myjomice (PL)
(73) TOMPOL KĘPNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myjomice (PL)
(54) Dwuwarstwowa kieszeniowa wkładka sprężynowa do materaca

(B1) (11) 242595 (41) 2022 08 01 
(51) A61H 1/02 (2006 01) 
 A63B 23/12 (2006 01) 
 A63B 23/14 (2006 01) 
 A63B 23/16 (2006 01)
(21) 436816 (22) 2021 01 31
(72) BANYŚ MARCIN, Katowice (PL); ZIAJA DAMIAN, Katowice (PL)
(73) MIDMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Katowice (PL)
(54) Urządzenie do rehabilitacji kończyny górnej

(B1) (11) 242594 (41) 2022 04 19 
(51) A61K 8/11 (2006 01) 
 A61K 8/73 (2006 01) 
 A61K 8/92 (2006 01) 
 A61K 8/97 (2017 01) 
 A61K 9/50 (2006 01) 
 A61K 47/36 (2006 01)
(21) 435668 (22) 2020 10 13
(72) KLIMAS KRZYSZTOF, Kraków (PL); 
KHACHATRYAN GOHAR, Balice (PL); KHACHATRYAN KAREN, 
Balice (PL); DOBROWOLSKI JĘDRZEJ, Zakopane (PL)
(73) KLIMAS KRZYSZTOF, Kraków (PL); 
KHACHATRYAN GOHAR, Balice (PL); KHACHATRYAN KAREN, 
Balice (PL); DOBROWOLSKI JĘDRZEJ, Zakopane (PL)
(54) Mikrokapsułki z zawartością kompozycji kosmetycznej oraz 
folia zawierająca mikrokapsułki z tą kompozycją

(B1) (11) 242606 (41) 2021 05 17 
(51) B07B 1/46 (2006 01) 
 B07B 1/12 (2006 01)
(21) 431781 (22) 2019 11 13
(72) GAWENDA TOMASZ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM  STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sito szczelinowe

(B1) (11) 242599 (41) 2021 06 14 
(51) B21C 35/00 (2006 01) 
 B21C 35/02 (2006 01) 
 B21C 23/00 (2006 01)
(21) 432079 (22) 2019 12 04
(72) LEŚNIAK DARIUSZ, Łapanów (PL); ZASADZIŃSKI JÓZEF, 
Kraków (PL); LATOS TOMASZ, Deszno (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM  STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób prowadzenia profilu z metalu nieżelaznego w stre-
fie wybiegu z prasy wyciskającej na gorąco oraz zestaw urządzeń 
do prowadzenia profilu z metalu nieżelaznego w strefie wybiegu 
z prasy wyciskającej na gorąco

(B1) (11) 242591 (41) 2019 11 18 
(51) B32B 5/24 (2006 01) 
 D04H 3/04 (2012 01)
(21) 425533 (22) 2018 05 14
(72) BOGUTA PIOTR, Nieznanowice (PL)

(73) FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA INSTBUD  
STANISŁAW BOGUTA SPÓŁKA JAWNA, Nieznanowice (PL)
(54) Warstwa włókien, zwłaszcza warstwa o niejednokierunkowym 
układzie włókien do wytwarzania rękawa do renowacji kanałów, płat 
wielowarstwowy, zwłaszcza do wytwarzania rękawa do renowacji 
kanałów oraz rękaw warstwowy do renowacji kanałów

(B1) (11) 242598 (41) 2022 11 14 
(51) B60R 25/09 (2013 01)
(21) 437850 (22) 2021 05 13
(72) GOLENIAK SŁAWOMIR, Warszawa (PL)
(73) PKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(54) Blokada koła pojazdu zwłaszcza jednośladowego

(B1) (11) 242608 (41) 2022 10 17 
(51) B61D 3/08 (2006 01) 
 B60P 3/41 (2006 01)
(21) 441632 (22) 2019 12 24
(86) 2019 12 24  PCT/IB19/01276
(87) 2021 07 01  WO21/130511
(72) PILARCZYK JERZY, Katowice (PL)
(73) WP RADWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Mobilna platforma do przewozu drewna i kontenerów w trans-
porcie kolejowym

(B1) (11) 242596 (41) 2021 01 11 
(51) C03B 27/044 (2006 01) 
 C03B 27/04 (2006 01) 
 C03B 27/00 (2006 01)
(21) 430481 (22) 2019 07 03
(72) GRYGOWSKI MICHAŁ, Starowa Góra (PL);  
ALEKSANDROWICZ MICHAŁ, Łódź (PL);  
ALEKSANDROWICZ ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) ALEKSANDROWICZ ANDRZEJ  
PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE REZAL, Łódź (PL)
(54) Sposób ogrzewania szkła

(B1) (11) 242601 (41) 2022 10 31 
(51) C12P 1/02 (2006 01) 
 C12P 17/04 (2006 01) 
 C12R 1/645 (2006 01)
(21) 437711 (22) 2021 04 27
(72) GACH JOANNA, Bystrzyca Kłodzka (PL);  
OLEJNICZAK TERESA, Wrocław (PL); KRĘŻEL PIOTR, Wrocław (PL); 
BORATYŃSKI FILIP, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, 
Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania (-)-izomeru 3-hydroksy-3-butyloftalidu

(B1) (11) 242602 (41) 2022 10 31 
(51) C12P 1/02 (2006 01) 
 C12P 17/04 (2006 01) 
 C12R 1/66 (2006 01)
(21) 437712 (22) 2021 04 27
(72) GACH JOANNA, Bystrzyca Kłodzka (PL);  
OLEJNICZAK TERESA, Wrocław (PL); KRĘŻEL PIOTR, Wrocław (PL); 
BORATYŃSKI FILIP, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, 
Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania (-)-izomeru 3-hydroksy-3-butyloftalidu

(B1) (11) 242600 (41) 2021 05 17 
(51) C12P 7/22 (2006 01) 
 C12P 17/04 (2006 01) 
 C12P 41/00 (2006 01)
(21) 431764 (22) 2019 11 12
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(72) PANNEK JAKUB, Krążkowy (PL); GACH JOANNA, 
Bystrzyca Kłodzka (PL); OLEJNICZAK TERESA, Wrocław (PL); 
BORATYŃSKI FILIP, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, 
Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania (-)-izomeru-(S)-1-hydroksymetylo-2-(1-hy-
droksybutylo)benzenu

(B1) (11) 242604 (41) 2020 10 05 
(51) E04B 7/16 (2006 01) 
 E04B 1/344 (2006 01)
(21) 429392 (22) 2019 03 26
(72) PAWLAK-JAKUBOWSKA ANITA, Jastrzębie-Zdrój (PL); 
ROMANIAK KRYSTYNA, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL);  
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM  TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 
Kraków (PL)
(54) Modułowy ruchomy dach zawierający panele dachowe

(B1) (11) 242605 (41) 2020 10 05 
(51) E04B 7/16 (2006 01) 
 E04B 1/344 (2006 01)
(21) 429402 (22) 2019 03 27
(72) PAWLAK-JAKUBOWSKA ANITA, Jastrzębie-Zdrój (PL); 
ROMANIAK KRYSTYNA, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL);  
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM  TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 
Kraków (PL)
(54) Modułowy ruchomy dach zawierający połączone obrotowo 
panele dachowe

(B1) (11) 242592 (41) 2021 02 08 
(51) E21F 17/107 (2006 01) 
 E21F 15/00 (2006 01) 
 E21D 15/48 (2006 01) 
 B65D 81/32 (2006 01) 
 B65D 25/08 (2006 01) 
 B66F 3/35 (2006 01) 
 B65D 1/24 (2006 01)
(21) 430700 (22) 2019 07 25
(72) KUŹMA HENRYK, Tychy (PL); SZATAN BARTOSZ, Żory (PL)
(73) DSI SCHAUM CHEMIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów (PL)
(54) Pojemnik wypełniająco-podpornościowy, zwłaszcza do wypeł-
niania pustek w górotworze

(B1) (11) 242597 (41) 2021 08 02 
(51) F23B 10/02 (2011 01) 
 F23M 5/00 (2006 01)
(21) 432765 (22) 2020 01 31
(72) STRZELCZYK MARIAN, Grudziądz (PL)
(73) STRZELCZYK MARIAN EKO-WERY, Olsztyn (PL);  
STRZELCZYK MATEUSZ, Kwidzyn (PL)
(54) Kocioł centralnego ogrzewania z górnym wymiennikiem ciepła

(B1) (11) 242609 (41) 2021 02 22 
(51) G01J 1/42 (2006 01) 
 G01J 1/04 (2006 01) 
 G01B 11/00 (2006 01)
(21) 433593 (22) 2020 04 20
(72) GUZ ŁUKASZ, Lublin (PL); POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); 
STĘPNIEWSKI WITOLD, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Głowica do pomiaru natężenia padających promieni świetlnych 
i położenia źródła tych promieni

(B1) (11) 242610 (41) 2021 02 22 
(51) G01J 1/42 (2006 01) 
 G01B 11/26 (2006 01) 
 G01S 3/782 (2006 01) 
 G01J 1/04 (2006 01) 
 G01B 11/00 (2006 01)
(21) 433594 (22) 2020 04 20
(72) GUZ ŁUKASZ, Lublin (PL); POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); 
STĘPNIEWSKI WITOLD, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru natężenia padającego promieniowania 
świetlnego i położenia źródła tego promieniowania

(B1) (11) 242607 (41) 2022 11 21 
(51) H02N 2/18 (2006 01) 
 H04R 25/00 (2006 01) 
 H02J 50/00 (2016 01)
(21) 441421 (22) 2022 06 09
(72) RUSINEK RAFAŁ, Lublin (PL);  
GAWRYLUK JAROSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do pozyskiwania energii elektrycznej w uchu środ-
kowym

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

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01H 4/00 (2006 01) 242593
A01N 55/10 (2006 01) 242593*
A01N 25/04 (2006 01) 242593*
A47C 23/043 (2006 01) 242603
A47C 27/05 (2006 01) 242603*
A47C 27/15 (2006 01) 242603*
A61H 1/02 (2006 01) 242595
A61K 8/11 (2006 01) 242594
A61K 8/73 (2006 01) 242594*
A61K 8/92 (2006 01) 242594*
A61K 8/97 (2017 01) 242594*
A61K 9/50 (2006 01) 242594*
A61K 47/36 (2006 01) 242594*
A63B 23/12 (2006 01) 242595*
A63B 23/14 (2006 01) 242595*
A63B 23/16 (2006 01) 242595*
B07B 1/46 (2006 01) 242606
B07B 1/12 (2006 01) 242606*
B21C 35/00 (2006 01) 242599
B21C 35/02 (2006 01) 242599*
B21C 23/00 (2006 01) 242599*
B32B 5/24 (2006 01) 242591
B60P 3/41 (2006 01) 242608*
B60R 25/09 (2013 01) 242598
B61D 3/08 (2006 01) 242608
B65D 81/32 (2006 01) 242592*
B65D 25/08 (2006 01) 242592*
B65D 1/24 (2006 01) 242592*
B66F 3/35 (2006 01) 242592*
C03B 27/044 (2006 01) 242596
C03B 27/04 (2006 01) 242596*

C03B 27/00 (2006 01) 242596*
C12P 1/02 (2006 01) 242601
C12P 17/04 (2006 01) 242601*
C12P 1/02 (2006 01) 242602
C12P 17/04 (2006 01) 242602*
C12P 7/22 (2006 01) 242600
C12P 17/04 (2006 01) 242600*
C12P 41/00 (2006 01) 242600*
C12R 1/645 (2006 01) 242601*
C12R 1/66 (2006 01) 242602*
D04H 3/04 (2012 01) 242591*
E04B 7/16 (2006 01) 242604
E04B 1/344 (2006 01) 242604*
E04B 7/16 (2006 01) 242605
E04B 1/344 (2006 01) 242605*
E21D 15/48 (2006 01) 242592*
E21F 17/107 (2006 01) 242592
E21F 15/00 (2006 01) 242592*
F23B 10/02 (2011 01) 242597
F23M 5/00 (2006 01) 242597*
G01B 11/00 (2006 01) 242609*
G01B 11/26 (2006 01) 242610*
G01B 11/00 (2006 01) 242610*
G01J 1/42 (2006 01) 242609
G01J 1/04 (2006 01) 242609*
G01J 1/42 (2006 01) 242610
G01J 1/04 (2006 01) 242610*
G01S 3/782 (2006 01) 242610*
H02J 50/00 (2016 01) 242607*
H02N 2/18 (2006 01) 242607
H04R 25/00 (2006 01) 242607*
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 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PATENTÓW

242591 B32B 5/24 (2006 01)
242592 E21F 17/107 (2006 01)
242593 A01H 4/00 (2006 01)
242594 A61K 8/11 (2006 01)
242595 A61H 1/02 (2006 01)
242596 C03B 27/044 (2006 01)
242597 F23B 10/02 (2011 01)
242598 B60R 25/09 (2013 01)
242599 B21C 35/00 (2006 01)
242600 C12P 7/22 (2006 01)

242601 C12P 1/02 (2006 01)
242602 C12P 1/02 (2006 01)
242603 A47C 23/043 (2006 01)
242604 E04B 7/16 (2006 01)
242605 E04B 7/16 (2006 01)
242606 B07B 1/46 (2006 01)
242607 H02N 2/18 (2006 01)
242608 B61D 3/08 (2006 01)
242609 G01J 1/42 (2006 01)
242610 G01J 1/42 (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) 209097 A  Wykreślono: NOVA CHEMICALS INC , 
Moon Township, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: BVPV 
STYRENICS LLC, Monaca, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 210311 A  Wykreślono: OMEGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gło-
gów, Polska 390453370; JAN KRAJEWSKI FIRMA FERIND, Kraków, 
Polska  350806338; Wpisano: OMEGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gło-
gów, Polska 390453370; OMEGA 4TECH SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 387483151

(11) 217814 A  Wykreślono: WKRĘT-MET SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kuźnica Kiedrzyńska, Polska 002747648; Wpisano: WKRĘT-MET 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kuźni-
ca Kiedrzyńska, Polska 002747648

(11) 228793 A  Wykreślono: SALAG SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Suwałki, 
Polska 790744763; Wpisano: SALAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki, Polska 790744763

(11) 230213 A  Wykreślono: QNA TECHNOLOGY SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska; 
Wpisano: QNA TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Pol-
ska 366131307

(11) 230471 A  Wykreślono: SALAG SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Suwałki, 
Polska 790744763; Wpisano: SALAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki, Polska 790744763

(11) 232369 A  Wykreślono: SALAG SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Suwałki, 
Polska 790744763; Wpisano: SALAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki, Polska 790744763

(11) 235209 A  Wykreślono: WKRĘT-MET SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Kuźnica Kiedrzyńska, Polska 002747648; Wpisano: WKRĘT-MET 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kuźni-
ca Kiedrzyńska, Polska 002747648

(11) 237797 A  Wykreślono: OMEGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gło-
gów, Polska 390453370; KRAJEWSKI JAN FIRMA FERIND, Kraków, 
Polska  350806338; Wpisano: KRAJEWSKI JAN FIRMA FERIND, 
Kraków, Polska 350806338

(11) 238082 A  Wykreślono: ELEMA – M  MIKOŁAJCZYK, 
G  PODSIADŁY SPÓŁKA JAWNA, Sieradz, Polska  731492862;  
Wpisano: ELEMA G  PODSIADŁY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sie-
radz, Polska 731492862

(11) 238132 A  Wykreślono: OMEGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gło-
gów, Polska 390453370; KRAJEWSKI JAN FIRMA FERIND, Kraków, 
Polska  350806338; Wpisano: KRAJEWSKI JAN FIRMA FERIND, 
Kraków, Polska 350806338

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.

(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 1769608 B1
(T3) (97) 11 01 2023 2023/02 EP 1839293 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 2277222 B1
(T4) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 2277222 B1
(T3) (97) 04 01 2023 2023/01 EP 2598460 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 2631242 B1
(T5) (97) 25 12 2019 2019/52 EP 2683245 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 2705128 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 2734199 B1
(T4) (97) 19 10 2016 2016/42 EP 2780657 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 2861802 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 2899372 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 2939661 B1
(T5) (97) 18 07 2018 2018/29 EP 2956422 B1
(T3) (97) 18 01 2023 2023/03 EP 2969205 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 2993360 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3016493 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3019968 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3023247 B1
(T5) (97) 21 08 2019 2019/34 EP 3035773 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3041964 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3074141 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3076099 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3081207 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3082119 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3118404 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3141287 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3146924 B1
(T3) (97) 21 12 2022 2022/51 EP 3167729 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3177395 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3194356 B1
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(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3201346 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3220870 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3220872 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3247722 B1
(T3) (97) 25 01 2023 2023/04 EP 3251483 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3265796 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3283058 B1
(T3) (97) 28 12 2022 2022/52 EP 3288553 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3303731 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3311379 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3319637 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3326968 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3336073 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3355919 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3366089 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3368629 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3386818 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3389577 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3390611 B1
(T5) (97) 18 09 2019 2019/38 EP 3411436 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3411955 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3417993 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3418154 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3428363 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3429339 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3445397 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3447420 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3448207 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3455823 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3461240 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3464182 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3484524 B1
(T3) (97) 28 12 2022 2022/52 EP 3493959 B1
(T3) (97) 18 01 2023 2023/03 EP 3496855 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3507565 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3511270 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3514086 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3519112 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3519156 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3521835 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3526536 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3526616 B1
(T3) (97) 14 12 2022 2022/50 EP 3533920 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3535308 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3539430 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3539818 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3541213 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3542655 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3544712 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3566585 B1
(T3) (97) 28 12 2022 2022/52 EP 3567184 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3570278 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3571192 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3576193 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3576701 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3578355 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3583751 B1
(T3) (97) 18 01 2023 2023/03 EP 3592470 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3592518 B1
(T3) (97) 25 01 2023 2023/04 EP 3594514 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3606713 B1
(T4) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3606713 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3607068 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3607129 B1
(T3) (97) 11 01 2023 2023/02 EP 3611802 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3613535 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3615875 B1

(T3) (97) 21 12 2022 2022/51 EP 3618772 B1
(T3) (97) 11 01 2023 2023/02 EP 3621933 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3623535 B1
(T3) (97) 21 12 2022 2022/51 EP 3626643 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3627125 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3627996 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3628810 B1
(T3) (97) 21 12 2022 2022/51 EP 3631103 B1
(T3) (97) 11 01 2023 2023/02 EP 3634749 B1
(T3) (97) 28 12 2022 2022/52 EP 3635848 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3639927 B1
(T3) (97) 14 12 2022 2022/50 EP 3653599 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3656636 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3666135 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3668509 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3679245 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3689351 B1
(T3) (97) 21 12 2022 2022/51 EP 3693110 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3693181 B1
(T3) (97) 25 01 2023 2023/04 EP 3693532 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3694588 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3697637 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3697715 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3698638 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3700262 B1
(T3) (97) 21 12 2022 2022/51 EP 3700726 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3703479 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3708358 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3710586 B1
(T3) (97) 25 01 2023 2023/04 EP 3710605 B1
(T3) (97) 14 12 2022 2022/50 EP 3712367 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3713288 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3713755 B1
(T4) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3713755 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3713893 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3720263 B1
(T3) (97) 01 02 2023 2023/05 EP 3720914 B1
(T3) (97) 11 01 2023 2023/02 EP 3722188 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3726106 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3726690 B1
(T3) (97) 25 01 2023 2023/04 EP 3728869 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3732397 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3740542 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3743006 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3743088 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3747655 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3750636 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3753598 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3758730 B1
(T3) (97) 18 01 2023 2023/03 EP 3760192 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3760439 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3764642 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3765252 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3766684 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3767906 B1
(T3) (97) 21 12 2022 2022/51 EP 3769653 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3773099 B1
(T3) (97) 25 01 2023 2023/04 EP 3774705 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3780749 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3783068 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3783939 B1
(T3) (97) 21 12 2022 2022/51 EP 3787897 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3789066 B1
(T3) (97) 18 01 2023 2023/03 EP 3793005 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3795727 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3797181 B1
(T3) (97) 04 01 2023 2023/01 EP 3802901 B1
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(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3808228 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3813570 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3815534 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3819013 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3819265 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3820778 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3821482 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3821712 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3823480 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3823960 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3825428 B1
(T3) (97) 28 12 2022 2022/52 EP 3826306 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3826758 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3829349 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3829549 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3829611 B1
(T3) (97) 11 01 2023 2023/02 EP 3831564 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3831833 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3832976 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3838562 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3839329 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3843966 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3846613 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3846644 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3851584 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3853174 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3854701 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3855039 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3855570 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3857000 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3857281 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3863486 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3866650 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3867282 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3868225 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3875806 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3876325 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3877684 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3880401 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3880457 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3882733 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3887452 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3887854 B1
(T3) (97) 25 01 2023 2023/04 EP 3890902 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3891451 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3892180 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3893123 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3894138 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3894863 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3897225 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3898160 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3900050 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3903050 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3911689 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3917678 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3919178 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3921269 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3921604 B1
(T3) (97) 18 01 2023 2023/03 EP 3921608 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3923554 B1
(T3) (97) 04 01 2023 2023/01 EP 3932185 B1
(T3) (97) 07 12 2022 2022/49 EP 3935301 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3936455 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3941641 B1
(T3) (97) 28 12 2022 2022/52 EP 3944408 B1
(T3) (97) 09 11 2022 2022/45 EP 3947206 B1
(T3) (97) 02 11 2022 2022/44 EP 3957489 B1

(T3) (97) 25 01 2023 2023/04 EP 3971271 B1
(T3) (97) 11 01 2023 2023/02 EP 3972013 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3972797 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 3980616 B1
(T3) (97) 18 01 2023 2023/03 EP 3986089 B1
(T3) (97) 30 11 2022 2022/48 EP 3988530 B1
(T3) (97) 23 11 2022 2022/47 EP 3992966 B1
(T3) (97) 16 11 2022 2022/46 EP 4042498 B1
(T3) (97) 11 01 2023 2023/02 EP 4046339 B1
(T3) (97) 21 12 2022 2022/51 EP 4066857 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) 2460817 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2733195 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2746376 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2790922 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2793618 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2799089 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2800467 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2802222 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2810983 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2824086 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2835320 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2836602 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2869813 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2878630 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2882296 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2917229 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2931862 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2932339 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2938662 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2951025 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2956483 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2962478 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2968434 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 
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(T3) (11) 2969543 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2971368 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 2981595 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T4) (11) 3003330 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3009908 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3013456 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3013648 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3013763 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3031948 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3037089 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3041304 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3041591 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3054783 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3058018 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3067504 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3077346 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3090024 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3090099 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3097291 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3134331 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3137070 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3138910 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3138912 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3148510 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3161318 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3171720 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3183291 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3184300 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3198148 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3201469 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3215173 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3225233 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3237442 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3246452 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3248484 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3278665 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3290568 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3294285 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3298082 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3357345 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3359502 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3373543 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3384627 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3395339 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3396750 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3398460 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3400979 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3405051 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

(T3) (11) 3421092 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd 
Patentowy 

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 doty-

czące patentu 
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 2609183 A  Wykreślono: Henkel IP & Holding GmbH, 
Düsseldorf, Niemcy; Wpisano: Henkel AG & Co  KGaA, Düsseldorf, 
Niemcy

(11) 2614124 A  Wykreślono: Henkel IP & Holding GmbH, 
Düsseldorf, Niemcy; Wpisano: Henkel AG & Co  KGaA, Düsseldorf, 
Niemcy

(11) 2630212 A  Wykreślono: Henkel IP & Holding GmbH, 
Düsseldorf, Niemcy; Wpisano: Henkel AG & Co  KGaA, Düsseldorf, 
Niemcy

(11) 2740494 A  Wykreślono: Enbio Technology Sp  z  o o , 
Kosakowo, Polska; Wpisano: ENBIO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia, Polska 191317763

(11) 2830426 A  Wykreślono: Linco Food Systems A/S, Trige, 
Dania; Wpisano: BAADER Food Systems Denmark A/S, Trige, Dania
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(11) 2734536 A. Wykreślono: Donesta Bioscience B.V., Zeist, 
Holandia; Wpisano: Mithra R&D SA, Liège, Belgia

(11) 2766362 A. Wykreślono: E. I. du Pont de Nemours and  
Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Cor-
teva Agriscience LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2753881 A. Wykreślono: Thermofer GmbH & Co. KG, 
Köln, Niemcy; Wpisano: CAR Beteiligungs GmbH & Co. KG, Kolonia, 
Niemcy

(11) 2780080 A. Wykreślono: BTL Healthcare Technolo-
gies a.s., Praga, Czechy; Wpisano: BTL Medical Solutions a.s., Praga, 
Czechy

(11) 2798967 A. Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2814959 A. Wykreślono: Fred Hutchinson Cancer Rese-
arch Center, Seattle, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Seattle 
Cancer Care Alliance, Seattle, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2814959 A. Wykreślono: Seattle Cancer Care Alliance, 
Seattle, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Fred Hutchinson 
Cancer Center, Seattle, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2831243 A. Wykreślono: Pioneer Hi-Bred International 
Inc., Johnston, Stany Zjednoczone Ameryki; E. I. du Pont de Ne-
mours and  Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; 
Wpisano: Pioneer Hi-Bred International Inc., Johnston, Stany Zjed-
noczone Ameryki; Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Stany 
Zjednoczone Ameryki

(11) 2852681 A. Wykreślono: E. I. du Pont de Nemours and  
Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Cor-
teva Agriscience LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2852369 A. Wykreślono: Rhodia Poliamida E Especia-
lidades Ltda, Sao Paulo, Brazylia; Wpisano: RHODIA BRASIL S.A., 
Sao Paulo, Brazylia

(11) 2861241 A. Wykreślono: Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale (INSERM), Paris, Francja; Université de 
Paris, Paris, Francja; ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS, 
Paris, Francja; UNIVERSITE PARIS 13 - PARIS NORD, Villetaneuse, 
Francja; Wpisano: Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médicale (INSERM), Paris, Francja; Université Paris Cité, Paris, Fran-
cja; ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS, Paris, Francja; 
UNIVERSITE PARIS 13 - PARIS NORD, Villetaneuse, Francja

(11) 2900077 A. Wykreślono: Nolivade, Changé, Francja; 
Wpisano: MIXSCIENCE, Bruz, Francja

(11) 2852372 A. Wykreślono: Rhodia Poliamida E Especia-
lidades Ltda, Sao Paulo, Brazylia; Wpisano: RHODIA BRASIL S.A., 
Sao Paulo, Brazylia

(11) 2872646 A. Wykreślono: Institut National de la Santé et 
de la Recherche Médicale (INSERM), Paris, Francja; Université Paris 
Descartes, Paris, Francja; Assistance Publique-Hôpitaux de Paris 
(APHP), Paris, Francja; Wpisano: Institut National de la Santé et de la 
Recherche Médicale (INSERM), Paris, Francja; Université Paris Cité, 
Paryż, Francja; Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (APHP), Paris, 
Francja

(11) 2872534 A. Wykreślono: Roche Glycart AG, Schlie-
ren, Szwajcaria; Wpisano: F. Hoffmann-La Roche AG, Bazylea, 
Szwajcaria

(11) 2880180 A. Wykreślono: Institut National de la Santé et 
de la Recherche Médicale (INSERM), Paris, Francja; Université Paris 
Descartes, Paris, Francja; Assistance Publique Hôpitaux de Paris, 
Paris, Francja; Wpisano: Institut National de la Santé et de la Recher-
che Médicale (INSERM), Paris, Francja; Université Paris Cité, Paris, 
Francja; Assistance Publique Hôpitaux De Paris, Paris, Francja

(11) 2894998 A. Wykreślono: Linco Food Systems A/S, Trige, 
Dania; Wpisano: BAADER Food Systems Denmark A/S, Trige, Dania

(11) 2892356 A. Wykreślono: Linco Food Systems A/S, Trige, 
Dania; Wpisano: BAADER Food Systems Denmark A/S, Trige, Dania

(11) 2906045 A. Wykreślono: Linco Food Systems A/S, Trige, 
Dania; Wpisano: BAADER Food Systems Denmark A/S, Trige, Dania

(11) 2851085 A. Wykreślono: Teijin Limited, Osaka, Japonia; 
Teijin Pharma Limited, Tokyo, Japonia; Wpisano: TEIJIN LIMITED, 
Osaka, Japonia

(11) 2923208 A. Wykreślono: Institut National de la Santé et 
de la Recherche Médicale (INSERM), Paris, Francja; Centre National 
de la Recherche Scientifique (CNRS), Paris, Francja; Assistance Pu-
blique Hôpitaux De Paris, Paris, Francja; Université Paris Descartes, 
Paris, Francja; Imagine Institut des Maladies Génétiques Necker En-
fants Malades, Paris, Francja; Wpisano: Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale (INSERM), Paris, Francja; Centre Natio-
nal de la Recherche Scientifique (CNRS), Paris, Francja; Assistance 
Publique Hôpitaux De Paris, Paris, Francja; Université Paris Cité, 
Paris, Francja; Imagine Institut des Maladies Génétiques Necker En-
fants Malades, Paris, Francja

(11) 2943491 A. Wykreślono: E. I. du Pont de Nemours 
and Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: 
Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2897453 A. Wykreślono: E. I. du Pont de Nemours 
and Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Pioneer 
Hi-Bred International, Inc., Johnston, Stany Zjednoczone Ameryki; 
Purdue Research Foundation, West Lafayette, Stany Zjednoczone 
Ameryki; Wpisano: Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Stany 
Zjednoczone Ameryki; Pioneer Hi-Bred International, Inc., John-
ston, Stany Zjednoczone Ameryki; Purdue Research Foundation, 
West Lafayette, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2985359 A. Wykreślono: POSCO, Pohang, Korea Połu-
dniowa; Wpisano: POSCO Holdings Inc., Seul, Korea Południowa

(11) 3078447 A. Wykreślono: POSCO, Pohang, Korea Połu-
dniowa; Wpisano: POSCO Holdings Inc., Seul, Korea Południowa

(11) 2762016 A. Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2792255 A. Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2765154 A. Wykreślono: Rhodia Poliamida E Especiali-
dades Ltda, Sao Paulo, Brazylia; Wpisano: Rhodia Poliamida E Espe-
cialidades S.A., Sao Paulo, Brazylia

(11) 2765154 A. Wykreślono: Rhodia Poliamida E Especia-
lidades S.A., Sao Paulo, Brazylia; Wpisano: RHODIA BRASIL S.A., 
Sao Paulo, Brazylia

(11) 2811594 A. Wykreślono: ZweiCom-Hauff GmbH, Rosen-
berg, Niemcy; Wpisano: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH, Rosen-
berg, Niemcy

(11) 2985426 A. Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 3000454 A. Wykreślono: Familien Langelund Holding 
ApS, Gislev, Dania; Wpisano: Liberty Care ApS, Holbæk, Dania

(11) 2848701 A. Wykreślono: E. I. du Pont de Nemours and  
Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Cor-
teva Agriscience LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2893821 A. Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2969172 A. Wykreślono: Clariant Corporation, Louisvil-
le, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Clariant International Ltd, 
Muttenz, Szwajcaria
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(11) 2996481 A  Wykreślono: Linco Food Systems A/S, Trige, 
Dania; Wpisano: BAADER Food Systems Denmark A/S, Trige, Dania

(11) 2970718 A  Wykreślono: Henkel IP & Holding GmbH, 
Düsseldorf, Niemcy; Wpisano: Henkel AG & Co  KGaA, Düsseldorf, 
Niemcy

(11) 3008266 A  Wykreślono: Sekura Global Llp, Lawford, 
Wielka Brytania; Wpisano: Sekura Global IP LLP, Colchester, Wiel-
ka Brytania

(11) 2948513 A  Wykreślono: Henkel IP & Holding GmbH, 
Düsseldorf, Niemcy; Wpisano: Henkel AG & Co  KGaA, Düsseldorf, 
Niemcy

(11) 2952513 A  Wykreślono: Teijin Pharma Limited, Tokyo, 
Japonia; Wpisano: TEIJIN LIMITED, Osaka, Japonia

(11) 3030575 A  Wykreślono: Cytune Pharma, Nantes, Fran-
cja; Université Paris Descartes, Paris, Francja; Assistance Publique 
Hôpitaux de Paris, Paris, Francja; Institut National de la Santé et de 
la Recherche Médicale (INSERM), Paris, Francja; Wpisano: Cytune 
Pharma, Nantes, Francja; Université Paris Cité, Paris, Francja; As-
sistance Publique Hôpitaux de Paris, Paris, Francja; Institut National 
de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), Paris, Francja

(11) 2969227 A  Wykreślono: Sun Pharma Global FZE, 
Sharjah, Zjednoczone Emiraty Arabskie; Wpisano: Sun Pharmaceu-
tical Industries Limited, Mumbaj, Indie

(11) 3050126 A  Wykreślono: Technische Universiteit Delft, 
Delft, Holandia; Wpisano: PHYSSE Group B V , Delft, Holandia

(11) 3068230 A  Wykreślono: Linco Food Systems A/S, Trige, 
Dania; Wpisano: BAADER Food Systems Denmark A/S, Trige, Dania

(11) 3084808 A  Wykreślono: Forschungsverbund Ber-
lin E V , Berlin, Niemcy; Wpisano: Ferdinand-Braun-Institut gGmbH 
Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik, Berlin, Niemcy

(11) 3025797 A  Wykreślono: POSCO, Pohang, Korea Połu-
dniowa; Wpisano: POSCO Holdings Inc , Seul, Korea Południowa

(11) 3050878 A  Wykreślono: FUJIFILM Corporation, Tokyo, 
Japonia; FUJIFILM Toyama Chemical Co , Ltd , Tokyo, Japonia; Wpi-
sano: FUJIFILM Corporation, Tokyo, Japonia; PDRadiopharma Inc , 
Tokio, Japonia

(11) 3074479 A  Wykreślono: Henkel IP & Holding GmbH, 
Düsseldorf, Niemcy; Wpisano: Henkel AG & Co  KGaA, Düsseldorf, 
Niemcy

(11) 3082986 A  Wykreślono: BP Corporation North Ameri-
ca Inc , Houston, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: BP Amoco 
Chemical Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3082986 A  Wykreślono: BP Amoco Chemical Company, 
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: INEOS US CHE-
MICALS COMPANY, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3094103 A  Wykreślono: Shenzhen Voxtech Co , Ltd, 
Shenzen, Chiny; Wpisano: Shenzhen Shokz Co , Ltd , Shenzhen, 
Chiny

(11) 3094682 A  Wykreślono: Henkel IP & Holding GmbH, 
Düsseldorf, Niemcy; Wpisano: Henkel AG & Co  KGaA, Düsseldorf, 
Niemcy

(11) 2904913 A  Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2918180 A  Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 3098219 A  Wykreślono: Henkel AG & Co  KGaA, Düs-
seldorf, Niemcy; Henkel IP & Holding GmbH, Düsseldorf, Niemcy; 
Wpisano: Henkel AG & Co  KGaA, Düsseldorf, Niemcy

(11) 2965640 A  Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 2997839 A  Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 3029063 A  Wykreślono: Arctos Medical AG, Bern, 
Szwajcaria; Wpisano: Novartis AG, Bazylea, Szwajcaria

(11) 3059307 A  Wykreślono: INSERM (Institut National de 
la Santé et de la Recherche Medicale), Paris, Francja; Université de 
Nantes, Nantes, Francja; Wpisano: INSERM (Institut National de la 
Santé et de la Recherche Medicale), Paris, Francja; Nantes Univer-
sité, Nantes, Francja

(11) 3102254 A  Wykreślono: Haselmeier AG, St  Gallen, 
Szwajcaria; Wpisano: Sulzer Mixpac AG, Haga, Szwajcaria

(11) 3102254 A  Wykreślono: Sulzer Mixpac AG, Haga, 
Szwajcaria; Wpisano: medmix Switzerland AG, Haga, Szwajcaria

(11) 3102257 A  Wykreślono: Haselmeier AG, St  Gallen, 
Szwajcaria; Wpisano: Sulzer Mixpac AG, Haga, Szwajcaria

(11) 3102257 A  Wykreślono: Sulzer Mixpac AG, Haga, 
Szwajcaria; Wpisano: medmix Switzerland AG, Haga, Szwajcaria

(11) 3134187 A  Wykreślono: Job Lizenz GmbH & Co  KG, 
Ahrensburg, Niemcy; Wpisano: Job Lizenz GmbH, Ahrensburg, 
Niemcy

(11) 3112534 A  Wykreślono: Ferrovial Agromán S A , Mad-
rid, Hiszpania; Wpisano: FERROVIAL CONSTRUCCIÓN S A , Madryt, 
Hiszpania

(11) 3136871 A  Wykreślono: Linco Food Systems A/S, Trige, 
Dania; Wpisano: BAADER Food Systems Denmark A/S, Trige, Dania

(11) 3122629 A  Wykreślono: Servecorp Limited, Lowfield 
Heath, Wielka Brytania; Wpisano: Airbase UK Interiors Limited, 
Crawley, Wielka Brytania

(11) 3130703 A  Wykreślono: Ferrovial Agromán S A , Mad-
rid, Hiszpania; Wpisano: FERROVIAL CONSTRUCCIÓN S A , Madryt, 
Hiszpania

(11) 3154500 A  Wykreślono: DBC MEDICAL IOM LIMITED, 
Douglas, Wielka Brytania; Wpisano: COMPEDICA Holdings Limited, 
Douglas, Wielka Brytania

(11) 3191493 A  Wykreślono: Centre National de la Recher-
che Scientifique (CNRS), Paris, Francja; Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale (INSERM), Paris, Francja; Université Pa-
ris Descartes, Paris, Francja; Wpisano: Centre National de la Recher-
che Scientifique (CNRS), Paris, Francja; Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale (INSERM), Paris, Francja; Université Pa-
ris Cité, Paris, Francja

(11) 3130702 A  Wykreślono: Ferrovial Agromán S A , Mad-
rid, Hiszpania; Wpisano: FERROVIAL CONSTRUCCIÓN S A , Madryt, 
Hiszpania

(11) 3172282 A  Wykreślono: Henkel IP & Holding GmbH, 
Düsseldorf, Niemcy; Wpisano: Henkel AG & Co  KGaA, Düsseldorf, 
Niemcy

(11) 3239326 A  Wykreślono: POSCO, Pohang, Korea Połu-
dniowa; Wpisano: POSCO Holdings Inc , Seul, Korea Południowa

(11) 3050442 A  Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 3045306 A  Wykreślono: Schillings GmbH & Co  KG, 
Viersen, Niemcy; Wpisano: Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
Toledo, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3092928 A  Wykreślono: TROTEC GmbH & Co  KG, He-
insberg, Niemcy; Wpisano: TROTEC GmbH, Heinsberg, Niemcy
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(11) 3106043 A  Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 3141617 A  Wykreślono: INSERM (Institut National de la 
Santé et de la Recherche Médicale), Paris, Francja; Université Paris 
Descartes, Paris, Francja; Assistance Publique Hôpitaux de Paris, 
Paris, Francja; Wpisano: INSERM (Institut National de la Santé et de 
la Recherche Médicale), Paris, Francja; Université Paris Cité, Paris, 
Francja; Assistance Publique Hôpitaux de Paris, Paris, Francja

(11) 3275153 A  Wykreślono: ALM  Dansk Vare- OG Indu-
strilotteri, Copenhagen, Dania; Wpisano: Varelotteriet A/S, Kopen-
haga, Dania

(11) 3350532 A  Wykreślono: Enbio Technology Sp  z  o o , 
Gdynia, Polska; Wpisano: ENBIO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia, Polska 191317763

(11) 3290664 A  Wykreślono: Fuji Hollow Valve Inc , Kikuga-
wa, Japonia; Wpisano: FUJI OOZX Inc , Kikugawa, Japonia

(11) 3305035 A  Wykreślono: Franciosa, Marco, Genova, 
Włochy; Wpisano: LEDWORKS S r I , Mediolan, Włochy

(11) 3369429 A  Wykreślono: Teijin Pharma Limited, Tokyo, 
Japonia; Wpisano: TEIJIN LIMITED, Osaka, Japonia

(11) 3228197 A  Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 3235389 A  Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 3239137 A  Wykreślono: E  I  du Pont de Nemours and  
Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Cor-
teva Agriscience LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3239145 A  Wykreślono: E  I  du Pont de Nemours and  
Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Cor-
teva Agriscience LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3248478 A  Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 3282464 A  Wykreślono: Siemens Aktiengesellschaft, 
München, Niemcy; Wpisano: Siemens Energy Global GmbH & Co  KG, 
Monachium, Niemcy

(11) 3281536 A  Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 3305100 A  Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 3320788 A  Wykreślono: Hauni Maschinenbau GmbH, 
Hamburg, Niemcy; Wpisano: Körber Technologies GmbH, Ham-
burg, Niemcy

(11) 3369707 A  Wykreślono: CIECH R&D Sp  z o o , Warsza-
wa, Polska; Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze, Polska; 
Wpisano: INSTYTUT TECHNOLOGII PALIW I  ENERGII, Zabrze, Pol-
ska 000025945; CIECH R&D Sp  z o o , Warszawa, Polska

(11) 3369707 A  Wykreślono: INSTYTUT TECHNOLOGII PA-
LIW I ENERGII, Zabrze, Polska 000025945; CIECH R&D Sp  z o o , War-
szawa, Polska; Wpisano: CIECH R&D Sp  z o o , Warszawa, Polska

(11) 3360605 A  Wykreślono: Job Lizenz GmbH & Co  KG, 
Ahrensburg, Niemcy; Wpisano: Job Lizenz GmbH, Ahrensburg, 
Niemcy



14 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 12/2023

praWa ocHronne  
na WZorY UŻYtKoWe

UDZielone praWa 
(od nr 72 945 do nr 72 948)

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) 72946 (41) 2021 11 08 
(51) B65F 1/16 (2006 01)
(21) 130030 (22) 2021 05 05
(30) 20 2020 002 002 8  2020 05 07 DE
(72) DEN BOER REINIER IMRE ANTON, Eindhoven (NL);  
DIETZ TORSTEN, Borchen-Etteln (DE)
(73) ESE World B V , Maastricht-Airport (NL)
(54) Urządzenie pokrywowe do pojemnika na śmieci

(Y1) (11) 72947 (41) 2022 06 20 
(51) H02B 1/38 (2006 01) 
 H02B 1/44 (2006 01) 
 H02B 1/30 (2006 01)
(21) 129696 (22) 2020 12 18
(72) ANDRZEJEWSKI MACIEJ, Bydgoszcz (PL); AFELT DARIUSZ, 
Łochowice (PL); CZYŻNIKIEWICZ ADAM, Bydgoszcz (PL)

(73) BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białe Błota (PL)
(54) Mechanizm wzmocnienia drzwi i dachu szafy rozdzielczej przed 
niepowołanym otwarciem

(Y1) (11) 72948 (41) 2022 07 18 
(51) H02B 1/38 (2006 01) 
 H02B 1/44 (2006 01) 
 H02B 1/30 (2006 01)
(21) 129735 (22) 2021 01 11
(72) ŚWIDERSKI PIOTR, Jedlina Zdrój (PL)
(73) ZAKŁAD PRODUKCJI AUTOMATYKI SIECIOWEJ  
SPÓŁKA AKCYJNA, Wolibórz (PL)
(54) Zespół zamykania szafy teleinformatycznej

(Y1) (11) 72945 (41) 2022 10 24 
(51) H05H 1/24 (2006 01) 
 B01J 19/26 (2006 01) 
 H05H 1/46 (2006 01)
(21) 130833 (22) 2021 04 19
(72) KOMARZYNIEC GRZEGORZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Wielofazowy reaktor plazmowy z centralną elektrodą neutralną
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 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn 

 1 2

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn 

 1 2

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

B01J 19/26 (2006 01) 72945*
B65F 1/16 (2006 01) 72946
H02B 1/38 (2006 01) 72947
H02B 1/44 (2006 01) 72947*
H02B 1/30 (2006 01) 72947*

H02B 1/38 (2006 01) 72948
H02B 1/44 (2006 01) 72948*
H02B 1/30 (2006 01) 72948*
H05H 1/24 (2006 01) 72945
H05H 1/46 (2006 01) 72945*

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

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

 Nr prawa Symbol 
 ochronn  MKP

 1 2

 Nr prawa Symbol 
 ochronn  MKP

 1 2

72945 H05H 1/24 (2006 01)
72946 B65F 1/16 (2006 01)

72947 H02B 1/38 (2006 01)
72948 H02B 1/38 (2006 01)

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 doty-
czące prawa ochronnego 

Rubryka G – informacje o  unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa 
ochronnego

(11) 68855 A  Wykreślono: INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI 
WĘGLA, Zabrze, Polska 000025945; Wpisano: INSTYTUT TECHNO-
LOGII PALIW I ENERGII, Zabrze, Polska 000025945

(11) 69047 A  Wykreślono: INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI 
WĘGLA, Zabrze, Polska 000025945; Wpisano: INSTYTUT TECHNO-
LOGII PALIW I ENERGII, Zabrze, Polska 000025945

(11) 69294 A  Wykreślono: GÓRECKI SPÓŁKA JAWNA, Kęty, 
Polska  008454143; Wpisano: GÓRECKI SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kęty, Polska 008454143

(11) 69320 A  Wykreślono: GÓRECKI SPÓŁKA JAWNA, Kęty, 
Polska  008454143; Wpisano: GÓRECKI SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kęty, Polska 008454143

(11) 69733 A  Wykreślono: GÓRECKI SPÓŁKA JAWNA, Kęty, 
Polska  008454143; Wpisano: GÓRECKI SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kęty, Polska 008454143

(11) 69734 A  Wykreślono: GÓRECKI SPÓŁKA JAWNA, Kęty, 
Polska  008454143; Wpisano: GÓRECKI SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kęty, Polska 008454143

(11) 69735 A  Wykreślono: GÓRECKI SPÓŁKA JAWNA, Kęty, 
Polska  008454143; Wpisano: GÓRECKI SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kęty, Polska 008454143

(11) 70034 A  Wykreślono: INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI 
WĘGLA, Zabrze, Polska 000025945; Wpisano: INSTYTUT TECHNO-
LOGII PALIW I ENERGII, Zabrze, Polska 000025945

(11) 72128 A  Wykreślono: BOMBARDIER TRANSPORTATION 
(ZWUS) POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Katowice, Polska  271124278; Wpisano: ALSTOM ZWUS 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Pol-
ska 271124278

(11) 72321 A  Wykreślono: FRYZEŁ ALEKSANDER FIRMA PRO-
DUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA DREWKOL, Kolbuszowa, 
Polska 690370484; Wpisano: DREWKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kolbuszowa, Polska 521094058

(11) 72405 A  Wykreślono: INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI 
WĘGLA, Zabrze, Polska 000025945; Wpisano: INSTYTUT TECHNO-
LOGII PALIW I ENERGII, Zabrze, Polska 000025945
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c. WZorY prZeMYsŁoWe

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

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

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

uprawnionego (kod kraju)

praWa Z reJestracJi  
WZorÓW prZeMYsŁoWYcH

UDZielone praWa 
(od nr 28 503 do nr 28 510)

(51) 13-03 (11) 28503 (22) 2022 09 23 (21) 31059
(73) FALISZEWSKI WIKTOR, Gorzyce Wielkie (PL)
(72) FALISZEWSKI WIKTOR
(54) Ramka osprzętu instalacji elektrycznej
(55) 

(51) 23-01 (11) 28504 (22) 2022 12 20 (21) 31239
(73) KRONO-PLAST JANUSZKA SPÓŁKA JAWNA, Kłobuck (PL)
(72) JANUSZKA BARTŁOMIEJ

(54) Rynny
(55) 

(51) 23-01 (11) 28505 (22) 2022 12 20 (21) 31240
(73) KRONO-PLAST JANUSZKA SPÓŁKA JAWNA, Kłobuck (PL)
(72) JANUSZKA BARTŁOMIEJ
(54) Rynny
(55) 

(51) 23-01 (11) 28506 (22) 2022 12 20 (21) 31241
(73) KRONO-PLAST JANUSZKA SPÓŁKA JAWNA, Kłobuck (PL)
(72) JANUSZKA BARTŁOMIEJ
(54) Wywietrznik
(55) 
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(51) 02-07 (11) 28507 (22) 2022 07 21 (21) 30957
(73) MIAZGA AGNIESZKA 2PI GROUP, Gdańsk (PL)
(72) POMAZ-HOPPE MAGDALENA
(54) Opaska na rękę
(55) 

(51) 30-03 (11) 28508 (22) 2022 10 10 (21) 31082
(73) ECO CATS COLLECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czechowice-Dziedzice (PL)
(72) PRASKA IZABELA
(54) Domek dla kota
(55) 

(51) 11-01 (11) 28509 (22) 2022 12 14 (21) 31218
(73) CYPCER MICHAŁ MORNING WOOD, Bielsko-Biała (PL)
(72) CYPCER MICHAŁ
(54) Biżuteria
(55) 

(51) 32-00 (11) 28510 (22) 2022 12 29 (21) 31256
(73) JELEŃ JUSTYNA, Ornontowice (PL)
(72) JELEŃ JUSTYNA
(54) Znak graficzny
(55) 

WpisY i ZMianY W reJestrZe nieUWZGlĘDnione  
W innYcH saMoDZielnYcH oGŁosZeniacH

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

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

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

jestracji

(11) 04589 A  Wykreślono: INSTAL-PROJEKT-Gawłowscy, Ście-
rzyńscy Spółka Jawna, Nowa Wieś k/Włocławka, Polska 910181649; 
Wpisano: INSTAL PROJEKT SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Nowa Wieś, Polska 910181649

 (11) 05448 A  Wykreślono: INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ście-
rzyńscy Spółka jawna, Włocławek ul  Lipowa 37, Polska; Wpisano: 
INSTAL PROJEKT SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Nowa Wieś, Polska 910181649 

(11) 06603 A  Wykreślono: INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ście-
rzyńscy Spółka jawna, Włocławek ul  Lipowa 37, Polska; Wpisano: 
INSTAL PROJEKT SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Nowa Wieś, Polska 910181649

(11) 06782 A  Wykreślono: INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ście-
rzyńscy Spółka jawna, Włocławek ul  Lipowa 37, Polska; Wpisano: 
INSTAL PROJEKT SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Nowa Wieś, Polska 910181649 

(11) 07110 A  Wykreślono: INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ście-
rzyńscy Spółka jawna, Włocławek ul  Lipowa 37, Polska; Wpisano: 
INSTAL PROJEKT SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Nowa Wieś, Polska 910181649 

(11) 07183 A  Wykreślono: INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ście-
rzyńscy Spółka jawna, Włocławek ul  Lipowa 37, Polska; Wpisano: 
INSTAL PROJEKT SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Nowa Wieś, Polska 910181649 

(11) 08197 A  Wykreślono: INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ście-
rzyńscy Spółka jawna, Włocławek ul  Lipowa 37, Polska; Wpisano: 
INSTAL PROJEKT SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Nowa Wieś, Polska 910181649 

(11) 08249 A  Wykreślono: INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ście-
rzyńscy Spółka jawna, 87-800 Włocławek ul  Lipowa 37, Polska; 
Wpisano: INSTAL PROJEKT SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Nowa Wieś, Polska 910181649 

(11) 13689 A  Wykreślono: INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ście-
rzyńscy Spółka jawna, Nowa Wieś k/Włocławka, Polska 910181649; 
Wpisano: INSTAL PROJEKT SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Nowa Wieś, Polska 910181649 

(11) 13699 A  Wykreślono: INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ście-
rzyńscy Spółka jawna, Nowa Wieś k/Włocławka, Polska 910181649; 
Wpisano: INSTAL PROJEKT SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Nowa Wieś, Polska 910181649 

(11) 14129 A  Wykreślono: INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ście-
rzyńscy Spółka jawna, Nowa Wieś k/Włocławka, Polska 910181649; 
Wpisano: INSTAL PROJEKT SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Nowa Wieś, Polska 910181649 

(11) 14842 A  Wykreślono: INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ście-
rzyńscy Spółka jawna, Nowa Wieś k/Włocławka, Polska 910181649; 
Wpisano: INSTAL PROJEKT SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Nowa Wieś, Polska 910181649 
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(11) 14847 A  Wykreślono: INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ście-
rzyńscy Spółka jawna, Nowa Wieś k/Włocławka, Polska 910181649; 
Wpisano: INSTAL PROJEKT SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Nowa Wieś, Polska 910181649 

(11) 14848 A  Wykreślono: INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ście-
rzyńscy Spółka jawna, Nowa Wieś k/Włocławka, Polska 910181649; 
Wpisano: INSTAL PROJEKT SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Nowa Wieś, Polska 910181649 

(11) 23426 A  Wykreślono: OLTA K K  ZAWISTOWSCY SPÓŁKA 
JAWNA, Ignatki, Polska 050858178; Wpisano: OLTA K K  ZAWISTOW-
SCY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ignatki, Polska 050858178 

(11) 23741 A  Wykreślono: OLTA K K  ZAWISTOWSCY SPÓŁKA 
JAWNA, Ignatki, Polska 050858178; Wpisano: OLTA K K  ZAWISTOW-
SCY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ignatki, Polska 050858178

(11) 26099 A  Wykreślono: RUTKOWSKI JERZY TOM-PAR, Mo-
ściska, Polska; Wpisano: TOM-PAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Mościska, Polska 523420912 

(11) 26168 A  Wykreślono: ZIELIŃSKA KATARZYNA SBC EKS-
PORT IMPORT, Nowa Szarlejka, Polska 241203357; Wpisano: ORBIS 
K  ZIELIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowa Szarlejka, Polska 
520549812 

(11) 26299 A  Wykreślono: ALLEGRO PL SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553 

(11) 26470 A  Wykreślono: ZIELIŃSKA KATARZYNA SBC EKS-
PORT IMPORT, Nowa Szarlejka, Polska 241203357; Wpisano: ORBIS 
K  ZIELIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowa Szarlejka, Polska 
520549812 
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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 359 545 do nr 359 805)

(111) 359545 (220) 2022 08 10 (210) 546045
(151) 2023 02 23 (441) 2022 11 07
(732) DEVENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Puerta
(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 re-
klamowe, Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane ulotki in-
formacyjne, 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) 359546 (220) 2022 05 27 (210) 543493
(151) 2023 02 10 (441) 2022 10 24
(732) STOWARZYSZENIE LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, 
Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SLD
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(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 Wydawnictwa i  czasopisma on-line do  pobrania, Wy-
dawnictwa na nośnikach danych, Publikacje elektroniczne, Publika-
cje elektroniczne dostarczane on-line z baz danych lub z Internetu, 
16 Materiały piśmienne, Nalepki, Notesy, Plany, Dzienniki, Gazety, 
Czasopisma, Pisma, Druki, Broszury, Plakaty, Fotografie, Książki, Dru-
kowane wydawnictwa prasowe, Kalendarze, Papierowe publikacje, 
wydawnictwa, Prospekty, Ulotki, Informatory, Naklejki, Papier, Tek-
tura, Materiały introligatorskie, 35 Polityczne badania sondażowe, 
Usługi reklamy politycznej, Usługi badania opinii publicznej, Usługi 
badania rynku, Usługi reklamowe ukierunkowane na  promowanie 
działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie kwe-
stii i  inicjatyw środowiskowych, Dystrybucja materiałów reklamo-
wych, Publikowanie ogłoszeń reklamowych, Ogłoszenia prasowe, 
Prenumerata gazet i czasopism, Organizowanie wystaw w celach re-
klamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama prasowa, 
Pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej, Usługi agencji 
reklamowej, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych (ulotki, 
druki, prospekty, próbki), Usługi marketingowe, Promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, Informacja handlowa, Informacja o działalności 
gospodarczej, Usługi w  zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji 
elektronicznych i drukowanych, Usługi reklamowe, w tym w zakresie 
zamieszczania ogłoszeń w prasie, Rozpowszechnianie wyrobów pro-
ducentów w celach reklamowych, Wynajem czasu i miejsca reklamo-
wego, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Prowadzenie 
wykazu informacji handlowych w  Internecie, Zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, Udostępnianie informacji z  baz danych osobom 
trzecim, Prenumerata prasy, Organizowanie konferencji, gier, konkur-
sów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z za-
stosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej 
oraz z  wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i  optycz-
nych nośników informacji, Sprzedaż detaliczna i  hurtowa towarów 
reklamowych, a mianowicie koszulek, czapek, kubków, długopisów, 
smyczy, notesów oraz rozprowadzanie tych towarów dla celów re-
klamowych, 41 Nauczanie, Edukacja, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów i warsztatów [szkolenia], Doradztwo w zakresie szkole-
nia i doskonalenia zawodowego, Doradztwo zawodowe i coaching 
[doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], Organizowanie i prowadze-
nie kongresów i  konferencji, Udzielanie informacji i  przygotowy-
wanie raportów o  postępach związanych z  edukacją i  szkoleniami, 
Publikowanie podręczników, Publikowanie podręczników szkole-
niowych, Publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, Pu-
blikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie 
materiałów drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie prze-
wodników edukacyjnych szkoleniowych, Publikowanie materiałów 
drukowanych i  publikacji drukowanych, Publikowanie on-line elek-
tronicznych książek i czasopism, Publikowanie materiałów drukowa-
nych, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie tekstów i obrazów, 
w  tym w  formie elektronicznej, innych niż do  celów reklamowych, 
Wypożyczanie książek, czasopism, materiałów szkoleniowych i edu-
kacyjnych, materiałów dydaktycznych i  instruktażowych, Produkcja 
i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, Nagry-
wanie i rejestracja obrazu i dźwięku na taśmach i  innych nośnikach 
cyfrowych informacji, Rozrywka, Dostarczanie informacji w dziedzi-
nie nauczania, kształcenia, instruktażu, kursów i szkoleń, za pośred-
nictwem strony internetowej w sieci komputerowej, Organizowanie 
obozów sportowych, edukacyjnych i rekreacyjnych, Organizowanie 
wystaw z  dziedziny kultury lub edukacji, Prowadzenie przedszkoli, 
szkół, nauczanie przedszkolne, Organizowanie i  prowadzenie pra-
cowni specjalistycznych w zakresie szkoleń, Organizowanie konkur-
sów w zakresie edukacji lub rozrywki, Świadczenie usług edukacyj-
nych związanych z ekologią, Usługi edukacyjne związane z ochroną 
środowiska, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym elektro-

niczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze w  zakresie książek 
i czasopism, 45 Doradztwo polityczne, Porady polityczne, Usługi po-
lityczne, Badania i analizy polityczne, Usługi w zakresie lobbingu po-
litycznego, Usługi komunikacji politycznej, Organizowanie spotkań 
politycznych 

(111) 359547 (220) 2022 09 20 (210) 547372
(151) 2023 02 03 (441) 2022 10 17
(732) MARCINKOWSKA SYLWIA, Warszawa (PL);
KOLAŃSKA KAROLINA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWOJE GASTRO    w dobrych rękach SZKOLENIA
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy, biały
(531) 11 01 01, 26 01 01, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how [szkolenie], Przekazy-
wanie know-how [szkolenia]    
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 359548 (220) 2022 10 17 (210) 548234
(151) 2023 02 21 (441) 2022 11 07
(732) GRUNT TO ZIEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) złoty
(531) 26 01 03, 26 11 01, 29 01 02
(510), (511) 36 Usługi developerskie: w  szczególności tworzenie, 
pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nierucho-
mości pod inwestycje budowlane, Usługi agencji nieruchomości, 
Usługi pośrednictwa w  obrocie nieruchomości, Usługi zarządzania 
majątkiem, Usługi zarządzania i administrowania budynkami miesz-
kalnymi i biurowymi, Doradztwo w sprawach nieruchomości, Usługi 
agentów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami i wynaj-
mowaniem nieruchomości, Usługi wyceny nieruchomości, obiektów 
przemysłowych, budowli, Usługi dzierżawy majątku nieruchomego, 
Usługi wynajmu oraz leasingu nieruchomości, powierzchni usługo-
wych, magazynowych i  biurowych, Usługi kompleksowego zarzą-
dzania budynkami mieszkalnymi i biurowymi, Usługi organizowania 
finansowania zakupu nieruchomości, Usługi pośrednictwa ubez-
pieczeniowego w zakresie nieruchomości, Usługi inwestora zastęp-
czego, Usługi finansowania nieruchomości, Usługi wyszukiwania 
nieruchomości na  zlecenie osób trzecich, Pomoc w  zakresie naby-
wania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nierucho-
mościach, Timesharing nieruchomości, Nabywanie nieruchomości 
na rzecz osób trzecich, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Or-
ganizowanie współwłasności nieruchomości, Doradztwo finansowe 
i  ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia nieruchomości, Usługi doradz-
twa inwestycyjnego w zakresie nieruchomości, Skomputeryzowane 
usługi informacyjne dotyczące nieruchomości usługi udzielania in-
formacji o powyższych usługach, 42 Usługi w zakresie projektowania 
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dekoracji i projektowania wnętrz mieszkalnych, biur i pomieszczeń 
handlowych, Usługi projektowania architektonicznego i  budowla-
nego, Usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu, 
Nadzór wykonawczy (nadzór techniczny), Usługi projektowania bu-
dynków, konstrukcji budowlanych, Pomiary geodezyjne, Doradztwo 
architektoniczne lub techniczne w zakresie realizacji konstrukcji bu-
dowlanych, Analizy wykonalności projektu, Usługi testowania w celu 
certyfikacji jakości lub standardów, Certyfikowanie wydajności ener-
getycznej budynków, Kontrola jakości ukończonych budynków, 
Usługi w  zakresie badań i  kontroli środowiska naturalnego, Usługi 
w zakresie inspekcji technicznej 

(111) 359549 (220) 2022 09 28 (210) 547640
(151) 2023 02 09 (441) 2022 10 24
(732) TARGET SOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Betlejem w Polsce
(540) 

(591) złoty, biały
(531) 01 01 01, 01 01 02, 01 01 15, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 41 Koncerty muzyczne, Organizowanie koncertów, 
Wynajem pomieszczeń koncertowych, Usługi rezerwacji biletów 
na koncerty, Obsługa koncertów muzycznych, Przygotowywanie, or-
ganizowanie i prowadzenie koncertów, Usługi rozrywkowe w postaci 
występów koncertowych, Organizowanie imprez w celach rozrywko-
wych, Organizowanie widowisk [impresariat], Produkcja muzyczna, 
Przekazy wanie wiedzy biznesowej i  know-how (szkolenie), Usługi 
artystów estradowych, Usługi rozrywkowe 

(111) 359550 (220) 2022 03 09 (210) 540758
(151) 2023 01 19 (441) 2022 10 03
(732) CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH  
POLSKIE EPŁATNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, Tajęcina (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Polskie ePłatności
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, opro-
gramowanie komputerowe umożliwiające przetwarzanie opłat 
elektronicznych, oprogramowanie dla urządzeń mobilnych do  re-
alizacji płatności elektronicznych, oprogramowanie komputerowe 
umożliwiające integrację terminali płatniczych z  systemami kaso-
wymi, oprogramowanie do  obsługi przesyłek kurierskich, kart flo-
towych, akcji rabatowych, lojalnościowych i  promocji, oprogramo-
wanie do  obsługi doładowań do  telefonów i  rejestracji kart SIM, 
oprogramowanie umożliwiające dokonanie płatności za  rachunki, 
oprogramowanie do obsługi doładowań energetycznych, oprogra-
mowanie do  obsługi kart przedpłaconych, czytniki, elektroniczne 
terminale płatnicze, terminale elektroniczne do  punktów sprzeda-
ży, przewodowe i  bezprzewodowe komputerowe urządzenia pery-
feryjne, mobilne aplikacje, sprzęt przetwarzający dane i  kompute-
ry do umożliwiania płatności online, części i osprzęt do wszystkich 
uprzednio wymienionych towarów, 35 Obsługa programów lojalno-
ściowych dla klientów, monitorowanie programów lojalnościowych 
dla klientów, zarządzanie programami lojalnościowymi, rejestracja 
użytkowników kart SIM, reklama usług finansowych, aktualizacja 
i  utrzymywanie danych w  komputerowych bazach danych, Zarzą-
dzanie komputerowymi bazami danych, Skomputeryzowane zarzą-
dzanie danymi pozyskanymi za pośrednictwem Internetu, reklama, 
usługi promocyjne, administrowanie działalnością gospodarczą, 
doradztwo i  konsultacje w  zakresie działalności gospodarczej, 36 
Usługi finansowe umożliwiające dokonywanie bezkontaktowych 
płatności mobilnych w punktach sprzedaży detalicznej, online i hur-
towej, usługi finansowe umożliwiające posiadaczowi karty wypłatę 
gotówki, usługi finansowe dotyczące kart flotowych, elektroniczne 
transakcje pieniężne, elektroniczne transakcje za  pomocą kart kre-

dytowych, kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych, kart 
płatniczych, kart przedpłaconych, udostępnianie wielu opcji płatni-
czych za  pośrednictwem terminali elektronicznych obsługiwanych 
samodzielnie przez klientów, transfer pieniądza elektronicznego, 
finansowe usługi w  zakresie przedpłacania, usługi zwrotu kosztów 
za transakcje internetowe, usługi w zakresie doładowania telefonów 
komórkowych, usługi związane z dokonywaniem płatności on-line, 
doradztwo finansowe w  zakresie przeprowadzania bezgotówko-
wych transakcji płatniczych, rozliczanie i  uzgadnianie transakcji fi-
nansowych za  pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyj-
nych, usługi finansowe w  zakresie umożliwiania transferu środków 
pieniężnych, usługi informacyjne, i  doradcze w  zakresie uprzednio 
wymienionych usług, 38 Przesyłanie informacji dotyczących usług 
finansowych przez internet, usługi łączności elektronicznej w zakre-
sie przygotowywania informacji finansowych, udostępnianie urzą-
dzeń transmisyjnych umożliwiających wymianę danych dotyczą-
cych finansów drogą elektroniczną, Udostępnianie komputerowych 
baz danych dotyczących działalności finansowej, 42 Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego dla usług finan-
sowych instalacje i  aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
projektowanie i opracowywanie interfejsów programowania aplika-
cji, usługi w zakresie pomocy technicznej w zakresie rozwiązywania 
problemów dotyczących oprogramowania komputerowego 

(111) 359551 (220) 2022 07 14 (210) 545097
(151) 2022 11 10 (441) 2022 07 25
(732) GONTARSKI ŁUKASZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m modanaurode pl moda, zdrowie, uroda, medycyna 
estetyczna
(540) 

(591) brązowy, szary
(531) 26 01 03, 26 01 18, 24 17 02, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 41 Udostępnianie informacji dotyczących treningu fit-
ness za pomocą portalu on-line, Fitness kluby, Nauka aerial fitness, 
Prowadzenie zajęć fitness, Sport i  fitness, Treningi zdrowotne i  tre-
ningi fitness, Udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, 
Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi fitness 
klubów, Usługi klubów zdrowia [fitness], Usługi trenerskie w zakresie 
ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi szkoleniowe związane ze spraw-
nością fizyczną [fitness], Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi 
klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], Usługi 
klubów zdrowia [zdrowie i  ćwiczenia fizyczne], Usługi edukacyjne 
związane z  modą, Szkolenie w  zakresie kosmetyki i  urody, Zajęcia 
zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/edukacja], Usługi edukacyjne 
związane z  rozwojem sprawności umysłowej dzieci, Usługi rozryw-
kowe dla dzieci, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Świad-
czenie usług edukacyjnych związanych z dietą, Zapewnianie kursów 
edukacyjnych związanych z  dietą, Informacja dotycząca edukacji 
udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, Infor-
macje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy 
danych lub Internetu, Organizowanie konkursów za pośrednictwem 
Internetu, Programowanie serwisów informacyjnych do  transmisji 
przez Internet, Prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, 
Publikacja materiałów dostępnych za  pośrednictwem baz danych 
lub Internetu, Publikowanie czasopism internetowych, Udostęp-
nianie graczom informacji na temat rankingu ich wyników w grach 
przez witrynę internetową, Udostępnianie rozrywki multimedialnej 
za  pomocą strony internetowej, Udostępnianie wydarzeń sporto-
wych za  pomocą strony internetowej, Udostępnianie z  globalnej 
sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być prze-
glądane, Udzielanie informacji dotyczących rozrywek online z inter-
netowych baz danych, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki 
za  pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji edukacyjnych 
online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Interne-
tu, Udzielanie informacji na temat rozrywki i  imprez rozrywkowych 
za  pośrednictwem sieci online i  Internetu, Udzielanie informacji 
związanych z  wychowaniem fizycznym za  pośrednictwem strony 
internetowej online, Udzielanie informacji związanych z treningiem 
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fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, Udzielanie 
informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem 
strony internetowej online, Usługi konsultacyjne w  dziedzinie roz-
rywki udostępnianej przez Internet, Usługi rozrywkowe dostarcza-
ne przez Internet, Usługi rozrywkowe oferowane w systemie on-line 
z komputerowej bazy danych lub z Internetu, Nauka gimnastyki, Na-
uka pilatesu, Kursy szkoleniowe związane z medycyną 

(111) 359552 (220) 2022 04 20 (210) 542194
(151) 2022 08 29 (441) 2022 05 09
(732) ARPOL OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zakochaj się w Pałacu Romantycznym
(510), (511) 35 Zarządzanie hotelami, 41 Kultura fizyczna, Organi-
zowanie balów, Organizowanie i  prowadzenie konferencji, Organi-
zowanie i  prowadzenie kongresów, Organizowanie i  prowadzenie 
seminariów, Organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu rekreacyjnego, Usługi rozrywkowe, 43 Biura zakwate-
rowania [hotele, pensjonaty], Kafeterie [bufety], Rezerwacje miejsc 
w  hotelach, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania 
[zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi restauracyjne, Usługi 
w zakresie zakwaterowania w hotelach, Wynajmowanie sal na zebra-
nia, 44 Usługi saun 

(111) 359553 (220) 2022 06 13 (210) 544070
(151) 2022 11 30 (441) 2022 08 16
(732) EUROKADRA SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Eurokadra PRO
(540) 

(591) ciemnoszary, złoty, żółty
(531) 02 01 23, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Pośrednictwo pracy (biura-), Outsourcing [doradztwo 
biznesowe], Leasing pracowniczy, Rekrutacja personelu, Doradztwo 
dotyczące zatrudnienia, Doradztwo związane z  audytem, Doradz-
two podatkowe [rachunkowość], Dobór personelu [dla osób trze-
cich], Znajdowanie posady dla pracowników tymczasowych, Zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi i  usługi rekrutacji personelu, Doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, 41 Usługi szkolenia personelu, 
Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z BHP, Szkolenie persone-
lu dla zapewnienia maksymalnej ochrony bezpieczeństwa 

(111) 359554 (220) 2022 08 01 (210) 545741
(151) 2022 12 16 (441) 2022 08 29
(732) PRUSAK WALDEMAR FOLLOW UP, Kopanina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OWCA CAŁA
(540) 

(531) 03 04 11, 27 05 01
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne związane ze świadczeniem usług 
restauracyjnych, Organizowanie imprez edukacyjnych, Organizo-
wanie imprez muzycznych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, 
Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowa-
nie imprez tanecznych, Organizowanie imprez w celach rozrywko-
wych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych 

i sportowych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, Orga-
nizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Organi-
zowanie widowisk [impresariat], Usługi w  zakresie firmowych im-
prez dla klientów lub pracowników (rozrywka), Imprezy kulturalne, 
Obsługa gości na  imprezach rozrywkowych, Usługi w  zakresie in-
żynierii dźwięku do obsługi imprez, Organizowanie i prowadzenie 
wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie wy-
staw w celach szkoleniowych, Organizowanie i urządzanie wystaw 
w celach rozrywkowych, Organizowanie konferencji, wystaw i kon-
kursów, Organizowanie wystaw do  celów edukacyjnych, Organi-
zowanie wystaw do celów rozrywkowych, Organizowanie wystaw 
edukacyjnych, Organizowanie wystaw w  celach rozrywkowych, 
Organizowanie wystaw w  celach edukacyjnych, Organizowanie 
wystaw w  celach kulturalnych, Organizowanie wystaw w  celach 
szkoleniowych, Organizowanie wystaw w  celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, Organizowanie występów na  żywo, Organizowa-
nie występów muzycznych na  żywo, Organizowanie występów 
komediowych, Usługi klubowe [rozrywka], Pokazy tańca na żywo, 
Organizowanie pokazów tańca, Prowadzenie festiwali filmowych, 
Usługi pokazów filmowych, Usługi w zakresie pokazów filmów ki-
nematograficznych, Dyskoteki, Kabarety i dyskoteki, Usługi dekoro-
wania balonami, Zapewnianie sal balowych, Organizowanie balów, 
Organizacja i  prowadzenie balów, Pokazy baletowe, Prezentacja 
dzieł teatralnych, Impresariat teatralny, Usługi edukacyjne z zakre-
su sztuki teatralnej, Organizowanie i prowadzenie warsztatów szko-
leniowych, Organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenia], Szkolenia związane z branżą restauracyjną, Usługi szkolenio-
we dotyczące sprzątania restauracji, Usługi świadczone przez bary 
karaoke, 43 Usługi kateringowe w zakresie bufetów firmowych, Do-
konywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Informacja o usługach 
restauracyjnych, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania na  wynos, 
Restauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące wykwintne ar-
tykuły spożywcze, Restauracje z grillem, Rezerwacja stolików w re-
stauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, Serwowanie żywności i  napojów w  restauracjach i  barach, 
Usługi mobilnych restauracji, Usługi barów i restauracji, Udzielanie 
informacji dotyczących restauracji, Udostępnianie opinii na temat 
restauracji i barów, Udostępnianie opinii na temat restauracji, Usłu-
gi restauracji fast-food, Usługi restauracji serwujących tempurę, 
Usługi restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba, 
Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restaura-
cji sprzedających sushi, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi 
restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, 
Usługi restauracji washoku, Usługi restauracji z  daniami ramen, 
Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne łącznie z  wyszynkiem, 
Usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, Usługi w zakresie restau-
racji [brasserie], Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, 
Przygotowanie dań kuchni hiszpańskiej do bezpośredniego spoży-
cia, Przygotowanie dań kuchni japońskiej do bezpośredniego spo-
życia, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i  transportem (catering), Wypożyczanie urządzeń gastro-
nomicznych, Usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, Usługi 
restauracji chińskich, Usługi restauracji hiszpańskich, Usługi restau-
racji hotelowych, Usługi restauracji japońskich, Snack-bary, Bary 
szybkiej obsługi [snack-bary], Dostarczanie informacji o  usługach 
barów, Udzielanie informacji w zakresie barów, Usługi barów typu 
fast-food na  wynos, Usługi barów kawowych, Usługi barów piw-
nych, Usługi barów z sokami, Usługi barowe, Usługi bufetów w za-
kresie barów koktajlowych, Usługi snack-barów, Usługi w zakresie 
barów szybkiej obsługi, Usługi barmanów, Usługi świadczone przez 
bary bistro, Wypożyczanie wyposażenia barowego, Bary, Bary prze-
kąskowe, Bary sałatkowe, Wynajmowanie sal na  zebrania, Wynaj-
mowanie sal konferencyjnych, Udostępnianie sal konferencyjnych, 
Dekorowanie żywności, Informacje i doradztwo w zakresie przygo-
towywania posiłków, Informowanie i porady w zakresie przygoto-
wywania posiłków, Usługi w  zakresie przygotowywania posiłków, 
Usługi osobistych kucharzy, Usługi oceny jedzenia [dostarczanie in-
formacji na temat jedzenia i picia], Usługi klubów w zakresie dostar-
czania żywności i  napojów, Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie 
w żywność], Usługi gastronomiczne 
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(111) 359555 (220) 2022 08 02 (210) 545753
(151) 2022 12 16 (441) 2022 08 29
(732) CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PRYZMAT, 
Suwałki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PRYZMAT
(540) 

(591) żółty, niebieski, czarny
(531) 02 01 08, 02 01 23, 26 01 01, 26 01 08, 26 01 14, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 45 Doradztwo prawne, Doradztwo w zakresie relacji oso-
bistych, Świadczenie usług wsparcia emocjonalnego rodzinom, Do-
radztwo w przypadku straty bliskiej osoby, Doradztwo w sprawach 
małżeńskich 

(111) 359556 (220) 2022 08 03 (210) 545841
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) PASTERNAK ŁUKASZ, Marki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASTERNAK LEGAL
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 29 01 12, 27 05 01
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wy-
posażenie edukacyjne, Materiały edukacyjne, Materiały edukacyjne 
i  instruktażowe, Drukowane materiały edukacyjne, Książki eduka-
cyjne, Materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, Podręczniki 
edukacyjne, Publikacje edukacyjne, Broszury, 45 Usługi prawne, Do-
radztwo prawne, Usługi w  zakresie doradztwa prawnego, Doradz-
two prawne w dziedzinie opodatkowania, Badania prawne, Audyty 
zgodności z  prawem, Mediacja [usługi prawne], Usługi w  zakresie 
mediacji, Usługi arbitrażu, Usługi w  zakresie alternatywnego roz-
strzygania sporów [usługi prawne], Doradztwo w  zakresie sporów 
sądowych, Usługi informacji prawnej, Udzielanie informacji związa-
nej ze sprawami prawnymi, Kompilacja informacji prawnych, Usługi 
adwokackie, Usługi adwokatów, Usługi radców prawnych, Profesjo-
nalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych i  podatko-
wych, Profesjonalne konsultacje prawne, Usługi asystentów praw-
nych, Uwierzytelnianie dokumentów prawnych, Usługi w  zakresie 
przygotowywania dokumentów prawnych, Usługi wsparcia prawne-
go, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Usługi w zakresie badań i do-
chodzeń prawniczych, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, 
Usługi prawne pro bono, badanie stanu prawnego nieruchomości, 
Pośrednictwo w  procedurach prawnych, Organizowanie świadcze-
nia usług prawnych, Profesjonalne konsultacje prawne dotyczące 
franchisingu, Porady prawne w  zakresie franchisingu, Usługi reje-
stracyjne (prawne), Porady prawne i  zastępstwo procesowe, usługi 
prawne związane z  tworzeniem i  rejestracją firm, Usługi prawne 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Obsługa praw-
na podmiotów gospodarczych, Usługi monitorowania prawnego, 
Monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], Usługi nad-
zoru w  dziedzinie własności intelektualnej, Licencjonowanie praw 
własności intelektualnej [usługi prawne], Licencjonowanie praw au-
torskich, Prawne administrowanie licencjami, Licencjonowanie zna-
ków towarowych [usługi prawne], Doradztwo dotyczące ochrony 
własności intelektualnej, Doradztwo i usługi prawne w zakresie wła-
sności intelektualnej i przemysłowej, Doradztwo związane z ochro-

ną znaków towarowych, Usługi prawne w zakresie licencjonowania 
praw własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące baz danych, 
Programów telewizyjnych, produkcji audio, produkcji filmowych, vi-
deo, prac muzycznych, graficznych, zdjęć, oprogramowania, produk-
cji teatralnych, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi doradcze 
związane z prawami konsumenta, Usługi związane z przeniesieniem 
tytułu własności, Doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogło-
szenia przetargowe, Usługi prawne związane z negocjacją kontrak-
tów dla osób trzecich 

(111) 359557 (220) 2022 08 08 (210) 545953
(151) 2022 12 14 (441) 2022 08 29
(732) CALDO-IZOLACJA MATERIAŁY TECHNIKI CIEPLNEJ  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C CALDO
(540) 

(531) 26 03 23, 26 15 25, 27 01 25, 27 05 01
(510), (511) 11 Instalacje i  urządzenia do  ogrzewania, wentylacji, 
klimatyzacji i  oczyszczania powietrza, Systemy HVAC (ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja), Instalacje centralnego ogrzewania, Insta-
lacje do filtrowania powietrza, Instalacje do odzyskiwania ciepła z po-
wietrza, Instalacje do  wentylacji, Instalacje do  wyciągu powietrza, 
Instalacje grzewcze do powietrza, Instalacje wentylacyjne, Klimaty-
zatory montowane przy oknach [do celów przemysłowych], Klimaty-
zatory pokojowe, Połączone urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, 
Urządzenia do  chłodzenia powietrza, Urządzenia do  wentylacji, 17 
Farby izolacyjne, Folie metalowe izolacyjne, Materiały ciepłochron-
ne, Materiały izolacyjne, Substancje do  izolacji przeciwwilgocio-
wych budynków, Oleje izolacyjne, Zaprawy izolacyjne, Izolacyjne 
folie metalowe, Izolacyjne materiały ognioodporne, Lakier izolacyj-
ny, Wełna mineralna jako izolator, Taśmy izolacyjne, Taśmy przylep-
ne nie  do  użytku biurowego, medycznego czy  domowego, Taśmy 
uszczelniające do drzwi i okien, Związki chemiczne do uszczelniania 
przecieków, Sztuczne żywice jako półprodukty, Materiały uszczel-
niające, Substancje uszczelniające do  połączeń, 35 Sprzedaż deta-
liczna i  hurtowa materiałów izolacyjnych oraz instalacji i  urządzeń 
do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, 37 
Izolacja termiczna budynków, Izolacja dachów, rur, rurociągów, Izo-
lacja termiczna okien, Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, 
sufitów i  dachów, Instalowanie, konserwacja i  naprawa systemów 
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalacja urządzeń kli-
matyzacyjnych, Instalacja urządzeń wentylacyjnych, Instalacja, kon-
serwacja i  naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie oraz 
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja, naprawa i  konser-
wacja sprzętu grzewczego, Konserwacja systemów elektronicznych 
lub klimatyzacyjnych, Modernizacja instalacji do  ogrzewania, wen-
tylacji i klimatyzacji budynków, Modernizacja instalacji do wentylacji 
budynków, Naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Napra-
wa i konserwacja urządzeń do wentylacji, Naprawa lub konserwacja 
urządzeń do  klimatyzacji, Naprawa urządzeń do  klimatyzacji, Na-
prawa urządzeń do wentylacji, Naprawa urządzeń do odzyskiwania 
ciepła, Odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, Regularne serwiso-
wanie urządzeń do  klimatyzacji, Regularne serwisowanie urządzeń 
do  ogrzewania, Regularne serwisowanie urządzeń do  wentyla-
cji, Usługi doradcze związane z  instalacją urządzeń do  ogrzewania 
i chłodzenia, Usługi wykonawców w zakresie instalacji klimatyzacyj-
nych, Usługi wykonawców w  zakresie instalacji grzewczej, Moder-
nizacja instalacji do  klimatyzacji budynków, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, 42 
Doradztwo techniczne związane z  projektowaniem, Usługi projek-
towania, Doradztwo w zakresie projektów technologicznych, Usługi 
doradcze związane z  projektowaniem budynków, Usługi projekto-
wania technicznego związane z  instalacjami do ogrzewania, Usługi 
projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami 
do chłodzenia 
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(510), (511) 36 Wynajem mieszkań, Wynajem zakwaterowania [miesz-
kania], Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Organizacja zbiórek, Orga-
nizacja zbiórki, Organizacja zbiórek charytatywnych, Organizowanie 
zbiórek finansowych, Organizacja zbiórek pieniężnych, Zbiórki fundu-
szy na  cele charytatywne, Zbiórki funduszy na  cele dobroczynne, 
Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, Organizowanie zbiórek 
charytatywnych [na  rzecz osób trzecich], Zbiórka funduszy dobro-
czynnych jako środki ostrożności i zapobieganie katastrofom, Udziela-
nie informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatyw-
ne, Usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, Inwestowanie 
funduszy na cele charytatywne, Usługi charytatywne w zakresie dat-
ków pieniężnych, Przydzielanie dotacji pieniężnych dla organizacji 
charytatywnych, Usługi gromadzenia funduszy na cele charytatyw-
ne dla dzieci potrzebujących, Gromadzenie funduszy na cele chary-
tatywne za  pomocą imprez rozrywkowych, Organizowanie wyda-
rzeń mających na  celu zbieranie funduszy na  cele charytatywne, 
Organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy na cele 
charytatywne, Usługi zbierania funduszy na  cele charytatywne 
za pośrednictwem organizowania i prowadzenia gal, Pomoc finanso-
wa, Pomoc w zakresie wynajęcia mieszkania, Pomoc w zakresie stałe-
go zakwaterowania, Zapewnienie stałego zakwaterowania, 41 Pro-
wadzenie pomocniczych programów dla opiekunów, Zapewnianie 
instruktażu dla niepełnosprawnych, Organizowanie kursów stosują-
cych metody nauki samodzielnej, Akredytacja kompetencji zawodo-
wych, Zajęcia sportowe, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Zajęcia gim-
nastyczne, Zajęcia sportowe i kulturalne, Zajęcia w zakresie ćwiczeń 
fizycznych, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, Zajęcia 
zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Organizowanie 
uczestnictwa uczniów w  zajęciach rekreacyjnych, Organizowanie 
uczestnictwa uczniów w  zajęciach edukacyjnych, Przeprowadzanie 
aktywności kulturalnych, Przeprowadzanie aktywności rozrywko-
wych, Edukacja, Edukacja prawna, Edukacja zawodowa, Edukacja do-
rosłych, Edukacja sportowa, Edukacja [nauczanie], Usługi edukacyjne, 
Badania edukacyjne, Szkolenia edukacyjne, Seminaria edukacyjne, 
Usługi edukacji medycznej, Informacja o edukacji, Medyczne usługi 
edukacyjne, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny, 
Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, Szkolenia w dziedzinie 
zaburzeń medycznych i  ich  leczenia, Usługi edukacyjne związane 
z  zabiegami terapeutycznymi, Nauczanie terapii w  zakresie pracy 
z ciałem, Instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, Organizowanie kon-
kursów edukacyjnych, Zarządzanie usługami edukacyjnymi, Prowa-
dzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, 
Organizowanie imprez edukacyjnych, Opracowywanie materiałów 
edukacyjnych, Zapewnianie pokazów edukacyjnych, Usługi doradz-
twa edukacyjnego, Wydawanie nagród edukacyjnych, Przyznawanie 
świadectw edukacyjnych, Akredytacja usług edukacyjnych, Publiko-
wanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie książek edukacyjnych, 
Organizowanie wystaw edukacyjnych, Wypożyczanie materiałów 
edukacyjnych, Zapewnianie kursów edukacyjnych, Organizowanie 
zjazdów edukacyjnych, Organizowanie sympozjów edukacyjnych, 
Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Organizowanie konferencji 
edukacyjnych, Publikacja materiałów edukacyjnych, Organizowanie 
wykładów edukacyjnych, Organizowanie gier edukacyjnych, Wyzna-
czanie standardów edukacyjnych, Usługi instytutów edukacyjnych, 
Wypożyczanie urządzeń edukacyjnych, Przeprowadzanie egzami-
nów edukacyjnych, Przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, 
Organizowanie kongresów edukacyjnych, Usługi edukacyjne w  za-
kresie zapewniania kursów edukacyjnych, Usługi informacyjne doty-
czące edukacji, Dostarczanie informacji dotyczących edukacji, Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe, Sympozja związane z edukacją, Edukacja, 
rozrywka i sport, Usługi edukacji dla dorosłych, Organizowanie kon-
ferencji dotyczących edukacji, Usługi edukacyjne i  instruktażowe, 
Produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych, Publikowanie 
drukowanych materiałów edukacyjnych, Warsztaty w celach eduka-
cyjnych, Edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego, Usługi do-
radcze w zakresie edukacji, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Orga-
nizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Edukacja zawodowa 
dla młodych ludzi, Doradztwo specjalistyczne w  zakresie edukacji, 
Usługi w zakresie edukacji muzycznej, Usługi edukacyjne, rozrywko-
we i sportowe, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Przygoto-

wywanie kursów edukacyjnych i  egzaminów, Publikowanie prze-
wodników edukacyjnych i  szkoleniowych, Opracowywanie kursów 
edukacyjnych i  egzaminów, Organizacja i  przeprowadzanie kursów 
edukacyjnych, Prowadzenie edukacyjnych wycieczek z  przewodni-
kiem, Organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, Usługi do-
radcze dotyczące edukacji i  szkoleń, Organizowanie i  prowadzanie 
konferencji edukacyjnych, Organizowanie prezentacji do celów edu-
kacyjnych, Organizowanie programów szkolenia młodzieży, Organi-
zacja i przeprowadzanie programów treningów dla młodzieży z za-
kresu piłki nożnej, Usługi rozrywkowe dla dzieci, Szkolenia ruchowe 
dla dzieci, Usługi dziecięcych placów zabaw, Usługi edukacyjne 
świadczone dla nauczycieli dzieci, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci 
[rozrywka / edukacja], Usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, 
Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, Usługi edukacyjne 
związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, Mentoring aka-
demicki na rzecz dzieci w wieku szkolnym, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu do zabaw dla dzieci, Usługi edukacyjne związane z rozwo-
jem sprawności intelektualnej dzieci, Kształcenie ruchowe dla dzieci 
w wieku przedszkolnym, Usługi edukacyjne dla dzieci w postaci grup 
zabaw, Szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, 
Udostępnianie obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla 
dzieci, Świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci 
w świetlicach pozalekcyjnych, Organizacja szkoleń, Rozrywka teatral-
na, Usługi teatralne, Przedstawienia teatralne, Zapewnianie gier, Or-
ganizacja gier, Organizowanie gier, Konkursy muzyczne, Organizo-
wanie konkursów, Organizacja konkursów tanecznych, Produkcja 
konkursów sportowych, Organizowanie konkursów artystycznych, 
Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, Co-
aching w  zakresie życia osobistego [life coaching], Organizowanie 
wycieczek w celach rozrywkowych, Szkolenia w zakresie medycyny, 
Szkolenia w  zakresie prowadzenia terapii przez sztukę, Szkolenia 
z zakresu paralotniarstwa, Szkolenia szybowcowe, Usługi w zakresie 
obozów wakacyjnych [rozrywka], 44 Fizjoterapia, Usługi fizjoterapii, 
Usługi elektroterapii dla fizjoterapii, Rehabilitacja fizyczna, Terapia 
zajęciowa i  rehabilitacja, Rehabilitacja pacjentów uzależnionych 
od alkoholu, Opracowywanie indywidualnych programów rehabili-
tacji fizycznej, Zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycz-
nej, Udostępnianie obiektów i  sprzętu do  rehabilitacji psychicznej, 
Udostępnianie sprzętu i  obiektów do  ćwiczeń fizycznych do  celów 
rehabilitacji zdrowotnej, Usługi oceny medycznej świadczone dla pa-
cjentów rehabilitowanych w celu prowadzenia leczenia i oceny jego 
efektywności, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, Udo-
stępnianie zwierząt towarzyszących osobom z niepełnosprawnościa-
mi, Usługi w zakresie badań przesiewowych pod kątem wykrycia nie-
pełnosprawności intelektualnej, Doradztwo medyczne w  zakresie 
wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, 
podnośników dla osób niepełnosprawnych, balkoników do chodze-
nia i łóżek, Badanie słuchu, Badania przesiewowe, Opieka pielęgniar-
ska, Opieka psychologiczna, Usługi opieki medycznej, Domowa opie-
ka pielęgniarska, Medyczna opieka pielęgniarska, Usługi opieki 
zdrowotnej, Usługi domowej opieki zdrowotnej, Zapewnianie tym-
czasowej opieki zastępczej, Usługi szpitalnych domów opieki, Opieka 
medyczna i zdrowotna, Opieka zdrowotna związana z hydroterapią, 
Opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, Usługi w zakre-
sie zorganizowanej opieki zdrowotnej, Usługi informacyjne w zakre-
sie opieki zdrowotnej, Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, 
Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Świadczenie 
usług w  zakresie opieki zdrowotnej, Usługi leczenia medycznego 
świadczone przez domy opieki, Usługi doradcze w  zakresie opieki 
zdrowotnej [medyczne], Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla lu-
dzi, Udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdro-
wotnej, Wynajem sprzętu do opieki zdrowotnej dla ludzi, Świadcze-
nie usług z  zakresu opieki zdrowotnej w  domach, Usługi opieki 
wyręczającej w  postaci domowej pomocy pielęgniarskiej, Opieka 
medyczna i  analizy związane z  leczeniem pacjenta, Usługi opieki 
dziennej w klinikach medycznych nad chorymi dziećmi, Dopasowy-
wanie protez, Dopasowywanie protez kończyn, Dopasowywanie 
przyrządów protetycznych, Kliniki, Kliniki medyczne, Doradztwo 
w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifi-
kowany personel medyczny, Organizowanie leczenia medycznego, 
Pomoc medyczna, Poradnictwo medyczne, Usługi analiz medycz-
nych związane z  leczeniem pacjentów, Usługi doradcze związane 
z usługami medycznymi, Usługi lekarskie, Usługi medyczne w zakre-
sie pielęgniarstwa, Usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, 
Usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, Usługi 
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w zakresie badań lekarskich, Dopasowywanie urządzeń ortopedycz-
nych, Dopasowanie urządzeń i aparatów ortopedycznych, Usługi do-
radcze w zakresie implantów ortopedycznych, Terapia mowy, Usługi 
terapeutyczne, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Usługi w zakresie te-
rapii zajęciowej, Poradnictwo związane z  terapią zajęciową, Masaż 
i  masaż terapeutyczny shiatsu, Oferowanie terapii laserowej do  le-
czenia chorób, Opieka zdrowotna w  zakresie terapii relaksacyjnej, 
Wynajem sprzętu do celów medycznych.
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(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 Wynajem mieszkań, Wynajem zakwaterowania 
[mieszkania], Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Organizacja zbiórek, 
Organizacja zbiórki, Organizacja zbiórek charytatywnych, Organizo-
wanie zbiórek finansowych, Organizacja zbiórek pieniężnych, Zbiórki 
funduszy na cele charytatywne, Zbiórki funduszy na cele dobroczyn-
ne, Zbiórki funduszy i  sponsorowanie finansowe, Organizowanie 
zbiórek charytatywnych [na  rzecz osób trzecich], Zbiórka funduszy 
dobroczynnych jako środki ostrożności i zapobieganie katastrofom, 
Udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele cha-
rytatywne, Usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, Inwe-
stowanie funduszy na cele charytatywne, Usługi charytatywne w za-
kresie datków pieniężnych, Przydzielanie dotacji pieniężnych dla 
organizacji charytatywnych, Usługi gromadzenia funduszy na  cele 
charytatywne dla dzieci potrzebujących, Gromadzenie funduszy 
na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, Organizo-
wanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele chary-
tatywne, Organizowanie działań mających na celu zbieranie fundu-
szy na  cele charytatywne, Usługi zbierania funduszy na  cele 
charytatywne za pośrednictwem organizowania i prowadzenia gal, 
Pomoc finansowa, Pomoc w zakresie wynajęcia mieszkania, Pomoc 
w zakresie stałego zakwaterowania, Zapewnienie stałego zakwate-
rowania, 41 Prowadzenie pomocniczych programów dla opiekunów, 
Zapewnianie instruktażu dla niepełnosprawnych, Organizowanie 
kursów stosujących metody nauki samodzielnej, Akredytacja kom-
petencji zawodowych, Zajęcia sportowe, Zajęcia sportowe i  rekre-
acyjne, Zajęcia gimnastyczne, Zajęcia sportowe i kulturalne, Zajęcia 
w zakresie ćwiczeń fizycznych, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe 
i kulturalne, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], 
Organizowanie uczestnictwa uczniów w  zajęciach relaksacyjnych, 
Organizowanie uczestnictwa uczniów w  zajęciach edukacyjnych, 
Przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Przeprowadzanie aktyw-
ności rozrywkowych, Edukacja, Edukacja prawna, Edukacja zawodo-
wa, Edukacja dorosłych, Edukacja sportowa, Edukacja [nauczanie], 
Usługi edukacyjne, Badania edukacyjne, Szkolenia edukacyjne, Se-
minaria edukacyjne, Usługi edukacji medycznej, Informacja o eduka-
cji, Medyczne usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne dla dorosłych 
dotyczące medycyny, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, 
Szkolenia w  dziedzinie zaburzeń medycznych i  ich  leczenia, Usługi 
edukacyjne związane z zabiegami terapeutycznymi, Nauczanie tera-
pii w zakresie pracy z ciałem, Instruktaż w zakresie pielęgnacji ciała, 
Organizowanie konkursów edukacyjnych, Zarządzanie usługami 
edukacyjnymi, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie im-
prez edukacyjnych, Organizowanie imprez edukacyjnych, Opraco-
wywanie materiałów edukacyjnych, Zapewnianie pokazów eduka-

cyjnych, Usługi doradztwa edukacyjnego, Wydawanie nagród 
edukacyjnych, Przyznawanie świadectw edukacyjnych, Akredytacja 
usług edukacyjnych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publiko-
wanie książek edukacyjnych, Organizowanie wystaw edukacyjnych, 
Wypożyczanie materiałów edukacyjnych, Zapewnianie kursów edu-
kacyjnych, Organizowanie zjazdów edukacyjnych, Organizowanie 
sympozjów edukacyjnych, Prowadzenie konferencji edukacyjnych, 
Organizowanie konferencji edukacyjnych, Publikacja materiałów 
edukacyjnych, Organizowanie wykładów edukacyjnych, Organizo-
wanie gier edukacyjnych, Wyznaczanie standardów edukacyjnych, 
Usługi instytutów edukacyjnych, Wypożyczanie urządzeń edukacyj-
nych, Przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, Przeprowadzanie 
sprawdzianów edukacyjnych, Organizowanie kongresów edukacyj-
nych, Usługi edukacyjne w  zakresie zapewniania kursów edukacyj-
nych, Usługi informacyjne dotyczące edukacji, Dostarczanie infor-
macji dotyczących edukacji, Usługi edukacyjne i  szkoleniowe, 
Sympozja związane z  edukacją, Edukacja, rozrywka i  sport, Usługi 
edukacji dla dorosłych, Organizowanie konferencji dotyczących edu-
kacji, Usługi edukacyjne i  instruktażowe, Produkcja edukacyjnych 
programów telewizyjnych, Publikowanie drukowanych materiałów 
edukacyjnych, Warsztaty w celach edukacyjnych, Edukacja w zakre-
sie bezpieczeństwa drogowego, Usługi doradcze w zakresie eduka-
cji, Obozy letnie [rozrywka i  edukacja], Organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], Edukacja zawodowa dla młodych ludzi, Do-
radztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Usługi w zakresie edu-
kacji muzycznej, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi 
edukacyjne świadczone dla dzieci, Przygotowywanie kursów eduka-
cyjnych i  egzaminów, Publikowanie przewodników edukacyjnych 
i szkoleniowych, Opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, 
Organizacja i  przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Prowadzenie 
edukacyjnych wycieczek z  przewodnikiem, Organizowanie konkur-
sów w  celach edukacyjnych, Usługi doradcze dotyczące edukacji 
i  szkoleń, Organizowanie i  prowadzanie konferencji edukacyjnych, 
Organizowanie prezentacji do  celów edukacyjnych, Organizowanie 
programów szkolenia młodzieży, Organizacja i przeprowadzanie pro-
gramów treningów dla młodzieży z zakresu piłki nożnej, Usługi roz-
rywkowe dla dzieci, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Usługi dziecięcych 
placów zabaw, Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, 
Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Usługi roz-
rywkowe świadczone dla dzieci, Świadczenie usług rozrywkowych 
dla dzieci, Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umy-
słowej dzieci, Mentoring akademicki na rzecz dzieci w wieku szkol-
nym, Udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, Usługi 
edukacyjne związane z  rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, 
Kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, Usługi edu-
kacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, Szkolenia w zakresie kultury 
fizycznej dla dorosłych i dzieci, Udostępnianie obszarów rekreacyj-
nych w postaci placów zabaw dla dzieci, Świadczenie usług eduka-
cyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, Orga-
nizacja szkoleń, Rozrywka teatralna, Usługi teatralne, Przedstawienia 
teatralne, Zapewnianie gier, Organizacja gier, Organizowanie gier, 
Konkursy muzyczne, Organizowanie konkursów, Organizacja kon-
kursów tanecznych, Produkcja konkursów sportowych, Organizowa-
nie konkursów artystycznych, Usługi szkoleniowe lub edukacyjne 
w  dziedzinie life coachingu, Coaching w  zakresie życia osobistego 
[life coaching], Organizowanie wycieczek w  celach rozrywkowych, 
Szkolenia w  zakresie medycyny, Szkolenia w  zakresie prowadzenia 
terapii przez sztukę, Szkolenia z  zakresu paralotniarstwa, Szkolenia 
szybowcowe, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], 44 
Fizjoterapia, Usługi fizjoterapii, Usługi elektroterapii dla fizjoterapii, 
Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Rehabilitacja 
pacjentów uzależnionych od alkoholu, Opracowywanie indywidual-
nych programów rehabilitacji fizycznej, Zapewnianie obiektów 
i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
do  rehabilitacji psychicznej, Udostępnianie sprzętu i  obiektów 
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Usługi oce-
ny medycznej świadczone dla pacjentów rehabilitowanych w  celu 
prowadzenia leczenia i oceny jego efektywności, Porady medyczne 
dla osób niepełnosprawnych, Udostępnianie zwierząt towarzyszą-
cych osobom z  niepełnosprawnościami, Usługi w  zakresie badań 
przesiewowych pod kątem wykrycia niepełnosprawności intelektu-
alnej, Doradztwo medyczne w  zakresie wybierania odpowiednich 
wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla osób 
niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i  łóżek, Badanie słu-
chu, Badania przesiewowe, Opieka pielęgniarska, Opieka psycholo-
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giczna, Usługi opieki medycznej, Domowa opieka pielęgniarska, Me-
dyczna opieka pielęgniarska, Usługi opieki zdrowotnej, Usługi 
domowej opieki zdrowotnej, Zapewnianie tymczasowej opieki za-
stępczej, Usługi szpitalnych domów opieki, Opieka medyczna i zdro-
wotna, Opieka zdrowotna związana z hydroterapią, Opieka zdrowotna 
dotycząca gimnastyki korekcyjnej, Usługi w zakresie zorganizowanej 
opieki zdrowotnej, Usługi informacyjne w  zakresie opieki zdrowot-
nej, Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, Opieka zdrowot-
na w zakresie masaży terapeutycznych, Świadczenie usług w zakre-
sie opieki zdrowotnej, Usługi leczenia medycznego świadczone 
przez domy opieki, Usługi doradcze w  zakresie opieki zdrowotnej 
[medyczne], Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Udostęp-
nianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Wy-
najem sprzętu do  opieki zdrowotnej dla ludzi, Świadczenie usług 
z zakresu opieki zdrowotnej w domach, Usługi opieki wyręczającej 
w postaci domowej pomocy pielęgniarskiej, Opieka medyczna i ana-
lizy związane z  leczeniem pacjenta, Usługi opieki dziennej w  klini-
kach medycznych nad chorymi dziećmi, Dopasowywanie protez, 
Dopasowywanie protez kończyn, Dopasowywanie przyrządów pro-
tetycznych, Kliniki, Kliniki medyczne, Doradztwo w zakresie pomocy 
medycznej świadczone przez lekarzy i  wykwalifikowany personel 
medyczny, Organizowanie leczenia medycznego, Pomoc medyczna, 
Poradnictwo medyczne, Usługi analiz medycznych związane z lecze-
niem pacjentów, Usługi doradcze związane z usługami medycznymi, 
Usługi lekarskie, Usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, Usługi 
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi medyczne w za-
kresie leczenia chorób ciała ludzkiego, Usługi w zakresie badań lekar-
skich, Dopasowywanie urządzeń ortopedycznych, Dopasowanie 
urządzeń i  aparatów ortopedycznych, Usługi doradcze w  zakresie 
implantów ortopedycznych, Terapia mowy, Usługi terapeutyczne, 
Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Usługi w zakresie terapii zajęciowej, 
Poradnictwo związane z terapią zajęciową, Masaż i masaż terapeu-
tyczny shiatsu, Oferowanie terapii laserowej do  leczenia chorób, 
Opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, Wynajem sprzętu 
do celów medycznych 
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(732) BABICZ JACEK FOTOGRAFIA I GASTRONOMIA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RYBARBAR
(540) 

(591) niebieski
(531) 03 09 01, 03 09 10, 26 01 01, 26 01 15, 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Restauracje samoobsługowe, 
Restauracje z grillem, Restauracje dla turystów, Restauracje oferują-
ce dania na  wynos, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji 
szybkiej obsługi, Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji chiń-
skich, Usługi restauracji japońskich, Usługi restauracji hiszpańskich, 
Usługi restauracji serwujących tempurę, Usługi restauracji sprzeda-
jących sushi, Usługi barów i  restauracji, Rezerwacja stolików w  re-
stauracjach, Informacja o  usługach restauracyjnych, Restauracje 
serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Dokonywanie rezerwacji 
restauracji i posiłków, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Udo-
stępnianie opinii na temat restauracji, Usługi restauracji z daniami ra-
men, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Udzielanie informa-
cji dotyczących restauracji, Usługi restauracyjne świadczone przez 
hotele, Usługi rezerwacji miejsc w  restauracjach, Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji, w których mięso 
przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restauracji specjalizują-
cych się w makaronach udon i soba, Serwowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restau-

racjach, Oferowanie żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, 
Usługi biur podróży w zakresie rezerwowania restauracji, Udostęp-
nianie opinii na  temat restauracji i  barów, Zapewnianie żywności 
i napojów w restauracjach, Usługi agencji w zakresie rezerwacji re-
stauracji, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi w zakresie jedzenia 
na wynos, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Usługi 
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Przygotowywanie 
posiłków, Przygotowywanie posiłków i  napojów, Usługi w  zakresie 
gotowania posiłków, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, 
Dostarczanie posiłków do  bezpośredniego spożycia, Usługi obiek-
tów gościnnych [posiłki i napoje], Usługi w zakresie sprzedaży posił-
ków na wynos, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania 
posiłków, Informowanie i  porady w  zakresie przygotowywania po-
siłków, Usługi rezerwacyjne w  zakresie rezerwacji posiłków, Usługi 
doradcze dotyczące żywności, Kontraktowe usługi w zakresie żyw-
ności, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Dekorowa-
nie żywności, Usługi zaopatrzenia w  żywność, Usługi zaopatrzenia 
w  żywność i  napoje, Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w  żyw-
ność], Usługi doradcze w  zakresie przygotowania żywności, Ofero-
wanie żywności i  napojów w  bistrach, Serwowanie żywności i  na-
pojów dla gości, Oferowanie żywności i  napojów dla gości, Usługi 
kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Katering obejmu-
jący żywność i  napoje dla instytucji, Katering obejmujący żywność 
i napoje na bankiety, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednic-
twem furgonetek, Udzielanie informacji związanych z przygotowy-
waniem żywności i napojów, Katering obejmujący żywność i napoje 
na przyjęcia koktajlowe, Usługi klubów w zakresie dostarczania żyw-
ności i napojów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
dostarczania żywności i napojów, Świadczenie usług kateringowych 
obejmujących żywność i  napoje w  obiektach na  zjazdy, Przygoto-
wywanie i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego 
spożycia, Usługi doradcze w  dziedzinie kateringu obejmującego 
żywność i napoje, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
Oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, Świadczenie 
usług kateringowych obejmujących żywność i  napoje w  obiektach 
na targi i wystawy, Przygotowywanie żywności dla innych na zasa-
dzie zlecania na  zewnątrz, Świadczenie usług kateringowych obej-
mujących żywność i  napoje w  obiektach wystawienniczych, Bary, 
Bary sałatkowe, Snack-bary, Bary przekąskowe, Usługi barowe, Usługi 
barmanów, Usługi snack-barów, Usługi barów kawowych, Usługi ba-
rów piwnych, Usługi barów z sokami, Usługi świadczone przez bary 
bistro, Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, Usługi barów 
typu fast-food na wynos, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, 
Udzielanie informacji w  zakresie barów, Kawiarnie, Usługi kawiar-
ni, Puby, Usługi w zakresie pubów, Serwowanie napojów w pubach 
z browarem 

(111) 359561 (220) 2022 07 22 (210) 545500
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(732) LEWIŃSKI TOMASZ LIXY, Grzędzice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LIXY
(510), (511) 32 Ale o smaku kawy, Ale [rodzaj piwa angielskiego], Bar-
ley Wine [piwo], Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Drinki na bazie 
piwa, Czarne piwo [piwo ze  słodu palonego], Imitacja piwa, Kwas 
chlebowy [napoje bezalkoholowe], Piwo, Piwa smakowe, Piwa o ma-
łej zawartości alkoholu, Napoje na bazie piwa, Napoje bezalkoholowe 
o smaku piwa, Piwo bezalkoholowe, Piwo bezglutenowe, Piwo i piwo 
bezalkoholowe, Piwo jasne typu ale, Piwo o smaku kawy, Piwo pełne 
jasne, Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, Piwo słodowe, Piwo typu 
koźlak, Piwo typu saison, Porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], 
Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], Stout [rodzaj moc-
nego, ciemnego piwa], Aperitify bezalkoholowe, Aromatyzowane na-
poje gazowane, Bazy do koktajli bez alkoholu, Bezalkoholowe gazo-
wane napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje bez 
zawartości słodu [inne niż do użytku medycznego], Bezalkoholowe 
napoje na bazie miodu, Bezalkoholowe napoje słodowe, Bezalkoho-
lowe napoje zawierające soki warzywne, Bezalkoholowy poncz cy-
namonowy z  suszoną persymoną [sujeonggwa], Bezalkoholowy 
poncz ryżowy [sikhye], Bezalkoholowy jabłecznik, Cydr bezalkoholo-
wy, Douzhi (sfermentowany napój z fasoli), Koktajle bezalkoholowe, 
Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], Koktajle owocowe, bez-
alkoholowe, Mieszanki do  sporządzania koktajli bezalkoholowych, 
Mrożone napoje gazowane, Napój z gotowanego ziarna jęczmienia 
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z sokiem cytrynowym, Napój z gotowanego ziarna jęczmienia z so-
kiem pomarańczowym, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, Na-
poje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na ba-
zie suszonych owoców, Napoje bezalkoholowe na  bazie owoców, 
o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości 
witamin, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholo-
we o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witamina-
mi i  solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawierające soki 
owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla sportowców zawiera-
jące elektrolity, Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące 
[nie do celów medycznych], Napoje energetyzujące zawierające ko-
feinę, Napoje izotoniczne, Napoje izotoniczne [nie do celów medycz-
nych], Napoje mrożone na bazie owoców, Napoje na bazie orzechów 
i  soi, Napoje na  bazie owoców lub warzyw, Napoje na  bazie owsa 
[niebędące substytutami mleka], Napoje na  bazie ryżu brązowego, 
inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty 
mleka, Napoje na  bazie soku z  zielonych warzyw, Napoje na  bazie 
wędzonych śliwek, Napoje półmrożone, Napoje proteinowe, Napoje 
serwatkowe, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napoje wę-
glowodanowe, Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Na-
poje z fasoli mung, Napoje z guaraną, Napoje zawierające witaminy, 
Niegazowane napoje bezalkoholowe, Poncz bezalkoholowy, Poncz 
owocowy, bezalkoholowy, Ramune [japońskie napoje gazowane], 
Napoje bezalkoholowe z Sarsaparilla, Serwatka [napoje], Soki, Sorbe-
ty [napoje], Sorbety w  postaci napojów, Tonik zawierający chininę, 
Wina bezalkoholowe, Woda, Woda brzozowa, Woda gazowana 
wzbogacona witaminami [napoje], Wody, Woda klonowa, Bezalko-
holowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, Wy-
ciąg z chmielu do wytwarzania piwa, Ekstrakty chmielowe do spo-
rządzania napojów, Ekstrakty chmielu do produkcji piwa, Ekstrakty 
z  moszczu niesfermentowanego, Esencje do  produkcji napojów, 
Esencje do  wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie  w  postaci 
olejków eterycznych, Esencje do wytwarzania smakowej wody mine-
ralnej [nic w  postaci olejków eterycznych], Koncentraty do  sporzą-
dzania napojów bezalkoholowych, Syropy do lemoniady, Koncentra-
ty do  sporządzania napojów owocowych, Likiery [bezalkoholowe], 
Mieszanki do  sporządzana napojów sorbetowych, Moszcz konser-
wowany, niesfermentowany, Napój z  soku cytrynowego z  cukrem, 
Syropy do napojów, Proszek do wytwarzania napojów gazowanych, 
Orszada, Pastylki do  napojów gazowanych, Preparaty do  produkcji 
wody gazowanej, Preparaty do wytwarzania napojów bezalkoholo-
wych, Preparaty rozpuszczalne do  sporządzania napojów, Proszki 
do  produkcji napojów bezalkoholowych, Proszki do  sporządzania 
napojów, Proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie 
wody kokosowej, Proszki stosowane do  sporządzania napojów 
na  bazie owoców, Słodkie napoje bezalkoholowe na  bazie soków 
owocowych, Sok z cytryny do sporządzania napojów, Sok z limonki 
do sporządzania napojów, Suche mieszanki na bazie skrobi do spo-
rządzania napojów, Syrop do lemoniady, Syrop słodowy do napojów, 
Syrop z czarnej porzeczki, Syrop z soku z limonki, Syropy do napojów, 
Syropy do napojów bezalkoholowych, Syropy do produkcji lemonia-
dy, Syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, Syro-
py do  sporządzania napojów na  bazie serwatki, Syropy do  sporzą-
dzania smakowych wód mineralnych, Syropy do  wyrobu napojów, 
Syropy do  wytwarzania napojów bezalkoholowych, Syropy i  inne 
preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, Syropy owoco-
we [napoje bezalkoholowe], Zagęszczony pomarańczowy sok owo-
cowy, Wyciągi do  sporządzania napojów, Preparaty do  produkcji 
wody gazowanej, Moszcz winogronowy, niesfermentowany, 33 Al-
koholowe ekstrakty owocowe, Alkoholowe koktajle owocowe, Ape-
ritify na bazie napojów alkoholowych, Aperitify na bazie wina, Gorz-
kie nalewki alkoholowe jako aperitif, Gotowe koktajle alkoholowe, 
Gotowe koktajle na bazie wina, Gotowe napoje alkoholowe inne niż 
na bazie piwa, Japoński słodki napój alkoholowy na bazie ryżu [shiro
-zake], Koktajle, Koktajle alkoholowe w formie schłodzonej żelatyny, 
Koktajle alkoholowe zawierające mleko, Mieszanki koktajli alkoholo-
wych, Napoje alkoholowe aromatyzowane, Napoje alkoholowe 
na bazie herbaty, Napoje alkoholowe na bazie kawy, Napoje alkoho-
lowe z  owoców, Napoje alkoholowe zawierające owoce, Napoje 
energetyczne zawierające alkohol, Napoje na  bazie rumu, Napoje 
na  bazie wina, Poncz z  wina, Poncz z  rumem, Napoje zawierające 
wino [szprycer], Napoje na bazie wina, soków owocowych i wody ga-
zowanej, Poncze alkoholowe, Sangria, Wina, Wino, Wino winogrono-
we, 33, Winogronowe wino musujące, Wino musujące, Wina musują-
ce, Wina grzane, Wino kuchenne, Grzane wino, Czerwone wino, Wino 

czerwone, Białe wino, Wina alkoholowe, Wina wzmacniane, Wina 
stołowe, Wina różowe, Wino alkoholizowane, Wino owocowe, Wino 
truskawkowe, Słodkie wina, Wino jeżynowe, Wino śliwkowe, Wina 
niemusujące, Wino amontillado, Wina deserowe, Piquette [wino 
z wytłoczyn winogronowych], Wina naturalnie musujące, Owocowe 
wino musujące, Musujące białe wina, Musujące wina czerwone, Żółte 
wino ryżowe, Wino z eleuterokoku [Ogapiju], Wina o obniżonej za-
wartości alkoholu, Wino z  jeżyny koreańskiej [Bokbunjaju], Koreań-
skie tradycyjne wino ryżowe [makgeoli], Wino z owocu woskownicy 
czerwonej, Wina o chronionej nazwie pochodzenia, Japońskie słod-
kie wina z  winogron zawierające ekstrakty z  żeń-szenia i  kory chi-
nowca, Likiery, Alkohol ryżowy, Alkohole destylowane, Miód pitny, 
Likiery ziołowe, Wymieszane napoje alkoholowe, Cydr słodki, Cydr 
wytrawny, Brandy, Dżin, Rum, Wódka, Wiśniówka, Whisky słodowa, 
Whisky, Sznaps, Pitne alkohole wysokoprocentowe, 35 Organizacja 
działalności gospodarczej, Planowanie działalności gospodarczej, 
Promowanie działalności gospodarczej, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Zarządzanie działalnością handlową, Reklama, Usługi 
handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Zaopatrze-
nie osób trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych 
przedsiębiorców], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z prepara-
tami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów 
alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami al-
koholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za za-
mówieniem pocztowym związane z napojami alkoholowymi [z wy-
jątkiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą katalogów 
w  związku z  napojami alkoholowymi (z  wyjątkiem piwa), Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprze-
daży hurtowej w  związku z  piwem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą global-
nych sieci komputerowych związane z piwem, Usługi sprzedaży de-
talicznej za pomocą katalogów w związku z piwem, Usługi informacji 
handlowej w  zakresie wina, Usługi reklamowe w  zakresie promocji 
sprzedaży napojów, Usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, 
Bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w  odniesieniu do  napo-
jów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholo-
wymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoho-
lowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  preparatami 
do produkcji napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pre-
paratami do produkcji napojów, Udostępnianie informacji o produk-
tach konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi 

(111) 359562 (220) 2022 07 22 (210) 545501
(151) 2022 12 02 (441) 2022 08 16
(732) BABICZ JACEK FOTOGRAFIA I GASTRONOMIA, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rybarbar
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Restauracje samoobsługowe, 
Restauracje z grillem, Restauracje dla turystów, Restauracje oferują-
ce dania na  wynos, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji 
szybkiej obsługi, Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji chiń-
skich, Usługi restauracji japońskich, Usługi restauracji hiszpańskich, 
Usługi restauracji serwujących tempurę, Usługi restauracji sprzeda-
jących sushi, Usługi barów i  restauracji, Rezerwacja stolików w  re-
stauracjach, Informacja o  usługach restauracyjnych, Restauracje 
serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Dokonywanie rezerwacji 
restauracji i posiłków, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Udo-
stępnianie opinii na temat restauracji, Usługi restauracji z daniami ra-
men, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Udzielanie informa-
cji dotyczących restauracji, Usługi restauracyjne świadczone przez 
hotele, Usługi rezerwacji miejsc w  restauracjach, Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji, w których mięso 
przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restauracji specjalizują-
cych się w makaronach udon i soba, Serwowanie żywności i napojów 
w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów w restaura-
cjach i barach, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restau-
racjach, Oferowanie żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, 
Usługi biur podróży w zakresie rezerwowania restauracji, Udostęp-
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nianie opinii na  temat restauracji i  barów, Zapewnianie żywności 
i napojów w restauracjach, Usługi agencji w zakresie rezerwacji re-
stauracji, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi w zakresie jedzenia 
na wynos, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Usługi 
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Przygotowywanie 
posiłków, Przygotowywanie posiłków i  napojów, Usługi w  zakresie 
gotowania posiłków, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, 
Dostarczanie posiłków do  bezpośredniego spożycia, Usługi obiek-
tów gościnnych [posiłki i napoje], Usługi w zakresie sprzedaży posił-
ków na wynos, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania 
posiłków, Informowanie i  porady w  zakresie przygotowywania po-
siłków, Usługi rezerwacyjne w  zakresie rezerwacji posiłków, Usługi 
doradcze dotyczące żywności, Kontraktowe usługi w zakresie żyw-
ności, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Dekorowa-
nie żywności], Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi zaopatrzenia 
w  żywność i  napoje, Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w  żyw-
ność], Usługi doradcze w  zakresie przygotowania żywności, Ofero-
wanie żywności i  napojów w  bistrach, Serwowanie żywności i  na-
pojów dla gości, Oferowanie żywności i  napojów dla gości, Usługi 
kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Katering obejmu-
jący żywność i  napoje dla instytucji, Katering obejmujący żywność 
i napoje na bankiety, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednic-
twem furgonetek, Udzielanie informacji związanych z przygotowy-
waniem żywności i napojów, Katering obejmujący żywność i napoje 
na przyjęcia koktajlowe, Usługi klubów w zakresie dostarczania żyw-
ności i napojów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
dostarczania żywności i napojów, Świadczenie usług kateringowych 
obejmujących żywność i  napoje w  obiektach na  zjazdy, Przygoto-
wywanie i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego 
spożycia, Usługi doradcze w  dziedzinie kateringu obejmującego 
żywność i napoje, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, 
Oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, Świadczenie 
usług kateringowych obejmujących żywność i  napoje w  obiektach 
na targi i wystawy, Przygotowywanie żywności dla innych na zasa-
dzie zlecania na  zewnątrz, Świadczenie usług kateringowych obej-
mujących żywność i  napoje w  obiektach wystawienniczych, Bary, 
Bary sałatkowe, Snack-bary, Bary przekąskowe, Usługi barowe, Usługi 
barmanów, Usługi snack-barów, Usługi barów kawowych, Usługi ba-
rów piwnych, Usługi barów z sokami, Usługi świadczone przez bary 
bistro, Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, Usługi barów 
typu fast-food na wynos, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, 
Udzielanie informacji w  zakresie barów, Kawiarnie, Usługi kawiar-
ni, Puby, Usługi w zakresie pubów, Serwowanie napojów w pubach 
z browarem 

(111) 359563 (220) 2022 05 06 (210) 542793
(151) 2022 12 14 (441) 2022 08 29
(732) BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRASS CBDGRASS
(540) 

(591) czarny, biały, zielony
(531) 29 01 13, 26 04 01, 27 05 01, 27 05 22, 25 07 17
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Produkty farmaceutyczne, Suplemen-
ty diety, 25 Odzież, 30 Herbata, Miód, 32 Napoje bezalkoholowe, 
w  tym zawierające CBD, Napoje energetyczne, w  tym zawierające 
CBD, Napoje izotoniczne, w tym zawierające CBD, Woda, Piwo, w tym 
zawierające CBD, 33 Napoje alkoholowe, w  tym zawierające CBD, 
34 Papierosy, w tym zawierające konopie włókniste lub CBD, Cyga-
ra, w tym zawierające konopie włókniste lub CBD, Cygaretki, w tym 
zawierające konopie włókniste lub CBD, E-papierosy, w  tym zawie-
rające konopie włókniste lub CBD, Tytoń, w  tym zawierający kono-
pie włókniste lub CBD, Fajki, Fajki wodne, 35 Platformy internetowe 

do kojarzenia klientów bez kontaktu z  towarem w zakresie kosme-
tyków, produktów farmaceutycznych, suplementów diety, odzieży, 
wyrobów tytoniowych, e-papierosów, fajek, fajek wodnych, herbaty, 
miodu, napojów bezalkoholowych, napojów energetycznych, napo-
jów izotonicznych, wody, piwa, napojów alkoholowych, Usługi sprze-
daży hurtowej i detalicznej za pośrednictwem sieci Internet kosme-
tyków, produktów farmaceutycznych, suplementów diety, odzieży, 
wyrobów tytoniowych, e-papierosów, fajek, fajek wodnych, herbaty, 
miodu, napojów bezalkoholowych, napojów energetycznych, napo-
jów izotonicznych, wody, piwa, napojów alkoholowych 

(111) 359564 (220) 2022 05 06 (210) 542794
(151) 2022 12 14 (441) 2022 08 29
(732) BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) # CBD#
(540) 

(591) czarny, zielony, biały
(531) 29 01 13, 26 01 03, 26 03 01, 26 04 01, 27 05 05, 24 17 25
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Produkty farmaceutyczne, Suplemen-
ty diety, 25 Odzież, 30 Herbata, Miód, 32 Napoje bezalkoholowe, 
w  tym zawierające CBD, Napoje energetyczne, w  tym zawierające 
CBD, Napoje izotoniczne, w tym zawierające CBD, Woda, Piwo, w tym 
zawierające CBD, 33 Napoje alkoholowe, w  tym zawierające CBD, 
34 Papierosy, w tym zawierające konopie włókniste lub CBD, Cyga-
ra, w tym zawierające konopie włókniste lub CBD, Cygaretki, w tym 
zawierające konopie włókniste lub CBD, E-papierosy, w  tym zawie-
rające konopie włókniste lub CBD, Tytoń, w  tym zawierający kono-
pie włókniste lub CBD, Fajki, Fajki wodne, 35 Platformy internetowe 
do kojarzenia klientów bez kontaktu z  towarem w zakresie kosme-
tyków, produktów farmaceutycznych, suplementów diety, odzieży, 
wyrobów tytoniowych, e-papierosów, fajek, fajek wodnych, herbaty, 
miodu, napojów bezalkoholowych, napojów energetycznych, napo-
jów izotonicznych, wody, piwa, napojów alkoholowych, Usługi sprze-
daży hurtowej i detalicznej za pośrednictwem sieci Internet kosme-
tyków, produktów farmaceutycznych, suplementów diety, odzieży, 
wyrobów tytoniowych, e-papierosów, fajek, fajek wodnych, herbaty, 
miodu, napojów bezalkoholowych, napojów energetycznych, napo-
jów izotonicznych, wody, piwa, napojów alkoholowych 

(111) 359565 (220) 2022 08 04 (210) 545873
(151) 2022 12 15 (441) 2022 08 29
(732) WAKACJE PL SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wakacje pl
(540) 

(591) niebieski, żółty
(531) 29 01 12, 27 05 01, 01 03 02, 26 02 07, 24 17 02
(510), (511) 35 Reklama, Promocja sprzedaży, Usługi reklamowe 
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, 
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościo-
wych, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szcze-
gólności Internetu, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Gromadzenie i  systematyzowanie informacji 
w komputerowych bazach danych, Doradztwo dotyczące działalno-
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ści gospodarczej, Doradztwo dotyczące organizowania działalności 
gospodarczej, Komputerowe zarządzanie bazami danych, Organi-
zowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie 
nimi, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Pośrednic-
two w działalności handlowej dla osób trzecich, 36 Usługi doradztwa 
i  pośrednictwa związane z  ubezpieczeniami turystycznymi, Usługi 
ubezpieczeniowe odnoszące się do odwołanych rezerwacji urlopo-
wych, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, 39 Usługi rezerwacji podró-
ży turystycznych, Udzielanie informacji turystycznych za pośrednic-
twem Internetu, Udostępnianie informacji turystycznych za pomocą 
komputera, Rezerwacja podróży za  pośrednictwem biur turystycz-
nych, Organizacja wycieczek turystycznych, Udzielanie informacji 
turystycznych, Usługi rezerwacji biletów lotniczych, Usługi biura tu-
rystycznego w celu rezerwacji podróży, Usługi rezerwacji wczasów 
i  podróży, Usługi z  zakresu organizacji i  rezerwacji podróży, Usługi 
rezerwacji biletów na  podróż, Skomputeryzowane usługi w  zakre-
sie rezerwacji podróży, Udzielanie informacji turystycznych za  po-
średnictwem globalnych sieci komputerowych, 41 Informacja o wy-
poczynku, Organizowanie i  obsługa konferencji, Usługi w  zakresie 
obozów wakacyjnych [rozrywka], 42 Usługi w zakresie pisania opro-
gramowania komputerowego, Usługi projektowania oprogramowa-
nia komputerowego, Usługi inżynierii oprogramowania w  zakresie 
programów do przetwarzania danych, Usługi doradztwa w dziedzi-
nie projektowania oprogramowania komputerowego, Usługi do-
radcze i  rozwojowe dotyczące oprogramowania komputerowego, 
Hosting stron internetowych na  rzecz osób trzecich, na  serwerach 
komputerowych dla globalnej sieci komputerowej, 43 Usługi biur tu-
rystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowań, Usługi w zakresie 
obozów turystycznych [zakwaterowanie], Wynajem zakwaterowanie 
tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, Usługi w za-
kresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Hotele, hostele i pen-
sjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne 

(111) 359566 (220) 2022 07 18 (210) 545209
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) ABTON HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) A Abton Hotel
(540) 

(591) zielony, szary
(531) 26 05 01, 26 05 18, 27 05 01, 27 05 03, 29 01 12
(510), (511) 41 Wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu 
do ćwiczeń fizycznych, Usługi edukacyjne, Usługi edukacji sportowej, 
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Organizowanie obozów 
letnich (rozrywka i  edukacja), Organizowanie obozów sportowych, 
Organizowanie zawodów (edukacja lub rozrywka), Organizowanie 
zajęć sportowych i  zawodów sportowych, Szkolenie sportowe, Za-
jęcia sportowe, Sport i  fitness, Świadczenie usług związanych z  re-
kreacją wodną, Kongresy (organizowanie i prowadzenie-), Konkursy 
(organizowanie-) [edukacja lub rozrywka], Kasyna, Kabarety i dysko-
teki, Imprezy kulturalne, Imprezy taneczne, Imprezy z degustacją win 
w celach edukacyjnych, Obsługa gości na imprezach rozrywkowych, 
Obsługa centrów gry w  kręgle, Organizacja i  prowadzenie balów, 
Organizacja i prezentacja przedstawień na żywo, Organizacja i pre-
zentacja widowisk, Organizacja gier, Organizacja i przeprowadzanie 
degustacji wina do celów rozrywkowych, Organizacja i przeprowa-
dzanie degustacji wina do celów edukacyjnych, Organizacja i prze-
prowadzanie seminariów szkoleniowych, Organizacja i  przepro-
wadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i  przeprowadzanie 
imprez rozrywkowych, Organizacja i  przeprowadzanie aktywności 
rozrywkowych, Organizacja przyjęć, Organizacja konferencji edu-
kacyjnych, Organizacja imprez kulturalnych i  artystycznych, Orga-
nizacja szkoleń, Organizacja seminariów, Organizacja sympozjów 
dotyczących szkoleń, Organizacja sympozjów dotyczących edukacji, 
Organizacja rozrywek muzycznych, Organizacja rozrywki na  impre-

zy urodzinowe, Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji i kongresów, Organizowanie i prowadze-
nie zjazdów, Organizowanie i prowadzenie wykładów, Organizowa-
nie i  prowadzenie sympozjów, Organizowanie konferencji, wystaw 
i  konkursów, 43 Dostarczanie obiektów i  sprzętu na  wystawy han-
dlowe [zakwaterowanie], Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowa-
nie wakacyjne i turystyczne, Hotelowe usługi kateringowe, Imprezy 
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kafeterie [bufety], Kate-
ring obejmujący żywność i napoje na bankiety, Katering obejmują-
cy żywność i  napoje na  przyjęcia koktajlowe, Koktajlbary, Obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, 
Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowa-
nie żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żyw-
ności i napojów dla gości, Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], 
Organizowanie bankietów, Organizacja przyjęć weselnych [żywność 
i  napoje], Organizowanie i  udostępnianie zakwaterowania tymcza-
sowego, Organizowanie posiłków w  hotelach, Organizowanie za-
kwaterowania wakacyjnego, Organizowanie zakwaterowania dla 
wczasowiczów, Organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, 
Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie za-
kwaterowania dla turystów, Organizowanie zakwaterowania w hote-
lach, Ośrodki wypoczynkowe, Przedstawianie informacji dotyczących 
hoteli za pośrednictwem strony internetowej, Przygotowywanie i za-
opatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Puby, 
Restauracje dla turystów, Restauracje z grillem, Rezerwacja hotelowa 
na  rzecz osób trzecich, Rezerwacja pokoi, Rezerwacja pokojów ho-
telowych dla podróżnych, Rezerwacja stolików w restauracjach, Re-
zerwacja zakwaterowania, Rezerwacja zakwaterowania hotelowego, 
Rezerwacja zakwaterowania w  hotelach, Rezerwacja zakwaterowa-
nia tymczasowego za pośrednictwem Internetu, Rezerwacje hotelo-
we, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Ser-
wowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Świadczenie 
usług informacyjnych dotyczących zakwaterowania dla podróżnych 
oraz usług agencyjnych w  zakresie rezerwacji zakwaterowania dla 
podróżnych, Świadczenie usług kateringowych obejmujących żyw-
ność i napoje w obiektach na zjazdy, Świadczenie usług w zakresie 
rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Tymczasowe zakwaterowa-
nie, Udostępnianie obiektów na  imprezy i  tymczasowych biur oraz 
pomieszczeń na  posiedzenia, Udostępnianie obiektów i  sprzętu 
na  bankiety i  uroczystości towarzyskie na  specjalne okazje, Udo-
stępnianie obiektów i  sprzętu wystawienniczego w  hotelach, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu na wystawy, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, Udostępnianie obiek-
tów i  sprzętu na  targi i  wystawy, Udostępnianie obiektów i  sprzę-
tu na  konferencje, Udostępnianie miejsc noclegowych w  hotelach, 
Udostępnianie sal konferencyjnych, Udostępnianie pomieszczeń 
na spotkania, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wy-
darzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na  posie-
dzenia, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia zarzą-
du, Udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, 
Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Usługi w  zakresie 
zakwaterowania w  hotelach, Usługi w  zakresie rezerwacji pokojów 
hotelowych, Usługi w  zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi 
restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi informacji, doradz-
twa i  rezerwacji w  zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi 
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności 
i  napojów, Wynajmowanie sal konferencyjnych, Wynajmowanie sal 
na zebrania, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wy-
najmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Zapewnianie żywności 
i napojów w restauracjach, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach 
i  motelach, Zapewnianie pomieszczeń na  uroczystości, Usługi ga-
stronomiczne świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafete-
rie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i mo-
tele, Przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz 
ich dostawa, Usługi restauracji fast-food, Usługi barów typu fast-food 
na wynos, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk-
tami i transportem (catering), Wynajmowanie sal na posiedzenia, mi-
tyngi, narady, 44 Usługi spa, Usługi zabiegów kosmetycznych na cia-
ło, twarz i włosy, Usługi masażu, Usługi masażu sportowego, Usługi 
manicure i pedicure, Usługi fryzjerskie 

(111) 359567 (220) 2022 07 22 (210) 545428
(151) 2022 12 08 (441) 2022 08 22
(732) E  & J  GALLO WINERY, Modesto (US)
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(540) (znak słowny)
(540) CARLO ROSSI REFRESH MANGO SUNRISE
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) 

(111) 359568 (220) 2022 07 26 (210) 545561
(151) 2022 12 14 (441) 2022 08 29
(732) TROLLTUNGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dalarna kursy szwedzkiego
(540) 

(591) ciemnoniebieski, żółty
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 05, 26 11 13, 26 11 25, 03 03 24
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Zarządzanie usługa-
mi edukacyjnymi, Usługi edukacji dla dorosłych, Usługi edukacyjne 
w  zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, Usługi edukacyjne 
świadczone dla dzieci, Usługi edukacyjne dotyczące umiejętności 
komunikacyjnych, Usługi doradcze dotyczące edukacji i  szkoleń, 
Usługi w  zakresie oceniania w  edukacji, Usługi prezentacji audio-
wizualnych do  celów edukacyjnych, Organizowanie kursów szkole-
niowych, Organizowanie programów szkolenia młodzieży, Warsz-
taty w  celach szkoleniowych, Skomputeryzowane szkolenia, Kursy 
szkoleniowe, Szkolenie zaawansowane, Zapewnianie kursów szko-
leniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Szkolenie 
w  oparciu o  komputery, Udostępnianie kursów szkoleniowych dla 
młodych ludzi, Komputerowe przygotowanie materiałów do  publi-
kacji, Kursy powtórkowe do egzaminów państwowych, Kursy szkol-
ne związane z  przygotowaniem do  egzaminów, Usługi edukacyjne 
i  szkoleniowe w  zakresie lingwistyki, Usługi edukacyjne dla dzieci 
w postaci grup zabaw, Tłumaczenia językowe, Usługi w zakresie tłu-
maczeń ustnych i pisemnych, Przeprowadzanie egzaminów eduka-
cyjnych, Informacje związane z  egzaminowaniem, Opracowywanie 
kursów edukacyjnych i egzaminów, Organizacja egzaminów w celu 
oceny stopnia dokonań, Udostępnianie obiektów i sprzętu do prze-
prowadzania egzaminów edukacyjnych, Rozpowszechnianie mate-
riałów edukacyjnych, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych 
i  testów, Wypożyczanie materiałów edukacyjnych, Opracowywanie 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie drukowanych materiałów 
edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyj-
nych, Szkolenia edukacyjne, Publikacja materiałów edukacyjnych, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Komputerowe przygo-
towanie materiałów do  publikacji elektronicznej, Udostępnianie 
publikacji on-line, Usługi w  zakresie publikowania online, Edukacja 
językowa, Kursy językowe, Nauczanie języków obcych, Organizacja 
kursów językowych, Zapewnianie kursów językowych, Usługi nauki 
języka obcego, Organizowanie indywidualnej nauki języków, Na-
uczanie wyrównawcze w  zakresie języka, Usługi edukacyjne w  za-
kresie języków, Usługi w zakresie nauczania języków obcych, Usługi 
edukacyjne związane z nauką języków obcych, Usługi szkół w zakre-
sie nauczania języków obcych, Usługi edukacyjne w zakresie nauki 
drugiego języka, Usługi edukacyjne w zakresie przekazywania me-
tod nauczania języków, Wypożyczanie nagrań lub nagranych ma-
gnetycznych taśm audio do nauki języków, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobrania, Pro-
dukcja filmów szkoleniowych, Przygotowanie prezentacji do  celów 
szkoleniowych, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, 
Edycja druków zawierających obrazy i  zdjęcia, innych niż do  celów 
reklamowych, Publikacja broszur, Publikowanie, Publikacja i redago-
wanie materiałów drukowanych, Publikacja i  redagowanie książek, 
Publikowanie multimediów, Publikowanie materiałów drukowanych 
dotyczących edukacji, Publikowanie podręczników, Publikowanie 

tekstów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Tworzenie [opracowy-
wanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych 
do podcastów, Usługi pisania blogów, Usługi wydawnicze 

(111) 359569 (220) 2022 04 06 (210) 541704
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) WRÓBEL BARBARA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALNAG
(510), (511) 19 Balustrady, Boazerie, Budowlane drewno, Budowlane 
konstrukcje niemetalowe, Budowlane płyty niemetalowe, Budow-
lane szkło, Budowlane materiały niemetalowe, Budowlany kamień, 
Deski, Drewno budowlane, Drewniane półfabrykaty, Drewno do wy-
twarzania przedmiotu użytku domowego, Drewno na profile, Drew-
no obrobione, Drzwi niemetalowe, Drzwiowe futryny niemetalowe, 
Drzwiowe ościeżnice niemetalowe, Drzwiowe płyty niemetalowe, 
Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, Figurki z beto-
nu i marmuru, Konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownic-
twa, Marmur, Odlewane formy niemetalowe, Okładziny drewniane, 
Pamiątkowe tablice niemetalowe, Płytki niemetalowe dla budownic-
twa, Powłoki jako materiały budowlane, Słupy niemetalowe, Słupy 
ogłoszeniowe niemetalowe, Ścienne płytki niemetalowe dla budow-
nictwa, 20 Meble biurowe, Niemetalowe drzwi do  biurka, Krzesła, 
Kredensy, Kredensy kuchenne, Kształtki na ramy obrazowe, Kwietniki 
jako meble, Postumenty pod doniczki, Ławy jako meble, Wykończe-
niowe elementy plastikowe do mebli, Meble niemetalowe, Meblowe 
półki, Osprzęt niemetalowy do mebli, Podnóżki taborety, Meble po-
grzebowe, Regały, Meble do  siedzenia, Skrzynie niemetalowe, Sto-
ły, Szafki na  ręczniki, Meble szklane, Szyldy z  drewna lub tworzyw 
sztucznych, Urny pogrzebowe, Wieszaki na ubrania, Wywieszki jako 
tablice ogłoszeniowe z  drewna lub tworzyw sztucznych, Zbiorniki 
niemetalowe i niemurowane, 42 Architektura, Usługi artystów-gra-
fików, Projektowanie budynków, Projektowanie dekoracji wnętrz, 
Projektowanie opakowań, Usługi związane z  projektowaniem gra-
ficznym, Wzornictwo przemysłowe, Sztuka jako projektowanie wy-
robów z drewna i akrylu 

(111) 359570 (220) 2022 04 27 (210) 542481
(151) 2022 12 14 (441) 2022 08 29
(732) BALAGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALAGAN
(540) 

(531) 27 05 05, 27 05 17
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Zapa-
chy do ciała, Dezodoranty, Środki perfumeryjne i zapachowe, Środki 
czyszczące, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Wosk do pole-
rowania, Pasty do obuwia, Środki w aerozolu do obuwia, Preparaty 
do  czyszczenia i  polerowania skóry i  butów, 14 Biżuteria, Wyroby 
jubilerskie, Wyroby biżuteryjne, Ozdoby-biżuteria, Artykuły ozdob-
ne-ozdoby lub biżuteria do  użytku osobistego, Zegarki, Przyrządy 
do mierzenia czasu, Etui do zegarków i zegarów, Breloki z ozdobami 
lub dekoracyjnymi zawieszkami, Breloki do  kluczy ze  skóry, 18 To-
rebki, Plecaki, Teczki, Portmonetki, Etui na wizytówki lub karty kre-
dytowe, Zestawy podróżne, Walizki, Walizy, torby podróżne, torby, 
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Paski z imitacji skó-
ry, Paski skórzane [inne niż odzież], Skóra i imitacje skóry, skóry zwie-
rzęce i skóry surowe, Wyroby ze skóry lub imitacji skór, mianowicie 
organizery podróżne przystosowane do bagażu, etui na klucze, przy-
wieszki do bagażu, etykiety naszywane do ubrań ze skóry, worki, rze-
mienie, futro, sztuczne futro, pudła skórzane, futerały na dokumenty, 
24 Bielizna stołowa i pościelowa, Pokrowce na poduszki, Koce, Pledy, 
Narzuty, Tekstylne dekoracyjne pokrycia ochronne mebli, Obrusy, 
serwetki tekstylne, Bieżniki stołowe, Zasłony, Okienne tkaniny deko-
racyjne ręczniki, Ręczniki plażowe, Kuchenne artykuły tekstylne, De-
koracyjne tkaniny ścienne z materiałów tekstylnych robione ręcznie, 
Kołdry, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, Paski, Paski skórzane [odzież], Bielizna, Czapki, Sza-
liki, Apaszki, Rękawiczki, Wyroby pończosznicze, 27 Dywany, chod-
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niki, maty, Chodniki dywanowe, Materiały do  pokrywania podłóg 
i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, Pokrycia ścian i sufitów, 
Tapety, Tapety z efektami wizualnymi 3D 

(111) 359571 (220) 2022 05 12 (210) 542941
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) LA MANGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 02 01 04, 02 01 23, 02 01 30, 29 01 13
(510), (511) 35 Administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami 
handlowymi, Administrowanie dotyczące planowania działalności 
gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie franchisingu, Administrowanie działalnością handlową, Admini-
strowanie i  organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Administro-
wanie odnoszące się do  metod sprzedaży, Doradztwo biznesowe, 
Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Dys-
trybucja materiałów reklamowych, Dystrybucja materiałów promo-
cyjnych, Zarządzanie w  zakresie zamówień w  handlu, Handlowe 
usługi doradcze dotyczące franchisingu, Handlowe informacje i po-
rady udzielane konsumentom, Konsultacja handlowa, Organizowa-
nie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, pro-
mocyjnych i reklamowych, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw 
w  ramach franchisingu, Pomoc w  zarządzaniu biznesowym w  ra-
mach kontraktu franczyzowego, Przetwarzanie danych, Reklama, 
Marketing, Udostępnianie informacji handlowych, Udostępnianie 
informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub 
napojów, Wynajmowanie powierzchni na  cele reklamowe, Zarzą-
dzanie biznesowe dla sklepów, Usługi w zakresie zamówień online 
w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dosta-
wą na miejsce, 43 Usługi kateringowe oferujące kuchnię europejską, 
Usługi restauracji sprzedających dania kuchni orientalnej, Bary, Bary 
sałatkowe, Usługi kateringowe, Doradztwo kulinarne, Herbaciarnie, 
Kawiarnia, Koktajlbary, Lodziarnie, Hotele, hostele i pensjonaty, za-
kwaterowanie wakacyjne i  turystyczne, Organizowanie posiłków 
w hotelach, Restauracje, Pizzerie, Puby, Snack-bary, Stołówki, Usłu-
gi cateringu zewnętrznego, Bary bistro, Bary z  kanapkami, Usługi 
restauracyjne, Udostępnianie obiektów i  sprzętu na  zjazdy, Udo-
stępnianie pomieszczeń i  urządzeń do  obsługi wydarzeń, Usługi 
zaopatrzenia w  żywność i  napoje, Wynajem pomieszczeń na  uro-
czystości towarzyskie, Zapewnianie żywności i  napojów w  restau-
racjach, Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, Usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi obiektów gościn-
nych [posiłki i  napoje], Dostarczanie posiłków do  bezpośrednie-
go spożycia, Usługi w  zakresie przygotowywania posiłków, Usługi 
w zakresie gotowania posiłków, Dokonywanie rezerwacji restauracji 
i posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie 
posiłków, Spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośred-
nictwem strony internetowej 

(111) 359572 (220) 2022 05 12 (210) 542943
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) LA MANGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) KOZACZOK
(540) 

(591) czerwony
(531) 27 05 01, 29 01 11
(510), (511) 35 Administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami 
handlowymi, Administrowanie dotyczące planowania działalności 
gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakre-
sie franchisingu, Administrowanie działalnością handlową, Admini-
strowanie i  organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Administro-
wanie odnoszące się do  metod sprzedaży, Doradztwo biznesowe, 
Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Dys-
trybucja materiałów reklamowych, Dystrybucja materiałów promo-
cyjnych, Zarządzanie w  zakresie zamówień w  handlu, Handlowe 
usługi doradcze dotyczące franchisingu, Handlowe informacje i po-
rady udzielane konsumentom, Konsultacja handlowa, Organizowa-
nie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, pro-
mocyjnych i reklamowych, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw 
w  ramach franchisingu, Pomoc w  zarządzaniu biznesowym w  ra-
mach kontraktu franczyzowego, Przetwarzanie danych, Reklama, 
Marketing, Udostępnianie informacji handlowych, Udostępnianie 
informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub 
napojów, Wynajmowanie powierzchni na  cele reklamowe, Zarzą-
dzanie biznesowe dla sklepów, Usługi w zakresie zamówień online 
w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dosta-
wą na miejsce, 43 Usługi kateringowe oferujące kuchnię europejską, 
Usługi restauracji sprzedających dania kuchni orientalnej, Bary, Bary 
sałatkowe, Usługi kateringowe, Doradztwo kulinarne, Herbaciarnie, 
Kawiarnia, Koktajlbary, Lodziarnie, Hotele, hostele i pensjonaty, za-
kwaterowanie wakacyjne i  turystyczne, Organizowanie posiłków 
w hotelach, Restauracje, Pizzerie, Puby, Snack-bary, Stołówki, Usłu-
gi cateringu zewnętrznego, Bary bistro, Bary z  kanapkami, Usługi 
restauracyjne, Udostępnianie obiektów i  sprzętu na  zjazdy, Udo-
stępnianie pomieszczeń i  urządzeń do  obsługi wydarzeń, Usługi 
zaopatrzenia w  żywność i  napoje, Wynajem pomieszczeń na  uro-
czystości towarzyskie, Zapewnianie żywności i  napojów w  restau-
racjach, Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, Usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi obiektów gościn-
nych [posiłki i  napoje], Dostarczanie posiłków do  bezpośrednie-
go spożycia, Usługi w  zakresie przygotowywania posiłków, Usługi 
w zakresie gotowania posiłków, Dokonywanie rezerwacji restauracji 
i posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie 
posiłków, Spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośred-
nictwem strony internetowej 

(111) 359573 (220) 2022 06 18 (210) 544226
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) MALLSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARAGON PARK HANDLOWY
(540) 

(591) czarny, czerwony, fioletowy, niebieski, pomarańczowy, 
zielony, żółty
(531) 27 05 01, 29 01 15, 20 05 16, 26 11 03, 26 11 05, 26 11 06, 26 11 07
(510), (511) 35 Doradztwo ekonomiczne dla przemysłu i  biznesu 
celem planowania, organizowania, monitorowania i  nadzorowania 
projektów w  różnych sektorach gospodarczych na  rzecz jednego 
lub różnych przedsiębiorstw, Usługi lobbingu biznesowego, ko-
mercyjnego, Pomoc i  doradztwo w  zakresie organizowania, zarzą-
dzania i prowadzenia działalności gospodarczej, Wyceny handlowe 
oraz działalności gospodarczej, Reklama, Wynajem oraz sprzedaż 
powierzchni reklamowej, również w  internecie, Badania poziomu 
obsługi klientów, Organizowane targów, pokazów, konferencji oraz 
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wystaw w  celach handlowych lub reklamowych, Pośrednictwo 
w sprzedaży towarów/usług, Usługi pośrednictwa handlowego po-
legające na  pośredniczeniu pomiędzy kupującym i  sprzedającym, 
Pomoc w zawieraniu kontraktów handlowych, Administrowanie i za-
rządzanie przedsiębiorstwami gospodarczymi, Wynajmowanie ma-
szyn i urządzeń biurowych, Usługi w zakresie promowania towarów 
i usług osób trzecich, Usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarzą-
dzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, Administrowanie i za-
rządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, centrami handlowymi, 
biurowymi, usługowymi, sklepami-detalicznymi, hurtowymi, inter-
netowymi, Usługi w  zakresie organizacji promocji sprzedaży, Usłu-
gi w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji materiałów reklamo-
wych, Usługi marketingowe, Analizy i raporty marketingowe, Usługi 
w zakresie informacji handlowej i informacji o działalności gospodar-
czej, Usługi agencji eksportowo-importowych, Usługi administrowa-
nia hoteli, Usługi w zakresie tworzenia komputerowych baz danych, 
Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Pozyskiwanie, sortowanie 
i systematyzacja danych w bazach komputerowych, Usługi rachun-
kowo-księgowe, Usługi sprzedaży następujących towarów: artykuły 
budowlane, artykuły spożywcze i przemysłowe, napoje i wyroby al-
koholowe, artykuły i sprzęt RTV i AGD, odzież, obuwie, nakrycia gło-
wy, wyroby jubilerskie, artykuły optyczne, wyroby zegarmistrzow-
skie, artykuły informatycznie-komputerowe, artykuły wydawnicze, 
wyroby papiernicze i piśmiennicze, Usługi sprzedaży następujących 
towarów: meble, artykuły wyposażenia wnętrz, artykuły wyposaże-
nia łazienek, urządzenia oświetleniowe, wyroby tekstylne, artykuły 
pasmanteryjne, wyroby ze skóry, sprzęt biurowy, artykuły sportowe, 
gry, zabawki, artykuły dla niemowląt oraz dzieci, artykuły branży 
motoryzacyjnej, Usługi sprzedaży następujących towarów: produk-
ty związane z wystrojem wewnętrznym i zewnętrznym powierzchni 
oraz urządzeniem i wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży następu-
jących towarów: szkło i porcelana, artykuły tekstylne, produkty zwią-
zane z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, artykuły i poży-
wienie dla zwierząt, używki, papierosy i tytoń, akcesoria do palenia, 
produkty higieniczne, perfumy i  kosmetyki, płyny do  pielęgnacji 
włosów, artykuły higieny osobistej, środki do czyszczenia zębów, ar-
tykuły dentystyczne, Usługi sprzedaży następujących towarów: olej-
ki eteryczne, artykuły toaletowe, mydła, środki do czyszczenia, pole-
rowania, szorowania i ścierania, środki wybielające i inne substancje 
stosowane w  praniu, zapalniczki, podpałki, zestawy oraz akcesoria 
do  grilla, lekarstwa, paraleki i  farmaceutyki, suplementy diety, ma-
teriały i preparaty sanitarne, jednorazowe serwetki, pieluchy, Usługi 
sprzedaży następujących towarów: noże i widelce oraz sztućce, płyty 
do przechowywania danych w formie cyfrowej, taśmy audio-wideo, 
płyty kompaktowe, płyty DVD, płyty CD i  inne artykuły i materiały 
audiowizualne, oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy, Usłu-
gi sprzedaży następujących towarów: gazety, czasopisma, mapy 
i książki, artykuły wydawnicze, torby, przybory kuchenne, opakowa-
nia i worki, opakowania do żywności, szczotki oraz urządzenia i ma-
teriały czyszczące, świece i znicze, 36 Dzierżawa nieruchomości, Wy-
najmowanie oraz sprzedaż pomieszczeń/powierzchni mieszkalnych, 
biurowych, usługowych, handlowych, użytkowych, Usługi sprzedaży 
powierzchni magazynowych i  miejsc parkingowych, Pośrednictwo 
w  wynajmie oraz sprzedaży nieruchomości mieszkalnych, usługo-
wych i  biurowych, użytkowych, magazynowych, powierzchni han-
dlowych oraz miejsc parkingowych, Administrowanie nieruchomo-
ściami, w tym kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi 
i  rozrywkowymi, Wycena nieruchomości, Usługi agencji nierucho-
mości, Usługi doradztwa w zakresie inwestycji na rynku nieruchomo-
ści, Usługi maklerskie, Usługi deweloperskie w zakresie finansowym, 
Usługi pośrednictwa w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje 
budowlane, Usługi finansowe, Kredyty, zapewnienie udogodnień 
kredytowych, Inwestycje kapitałowe, Usługi bankowe, Ubezpiecze-
nia, Usługi w zakresie prowadzenia kantorów wymiany walut, Spon-
sorowanie finansowe, Organizowanie funduszy na cele charytatyw-
ne, Organizowanie i  prowadzenie akcji charytatywnych poprzez 
udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom potrzebującym, 
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
Nadzór budowlany, Budowa budynków mieszkalnych, handlowych, 
usługowych, biurowych i  przemysłowych, Usługi budowlano-mon-
tażowe, Konserwacja i  naprawa budynków, Budowa, naprawy oraz 
konserwacja dróg, mostów, rurociągów, obiektów inżynierskich, 
chodników, ścieżek rowerowych, Usługi remontowe, Rozbiórki obiek-
tów budowlanych, Montaż rusztowań, Wynajem narzędzi, instalacji 
i  sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i  konserwa-

cyjnego, Wypożyczanie sprzętu i  maszyn budowlanych, Wynajem 
betoniarek, koparek, buldożerów, żurawi, ładowarek, samochodów 
oraz ciągników budowlanych, maszyn oraz samochodów do czysz-
czenia, Czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, Usługi sto-
larskie-naprawy, Usługi montażu mebli, Usługi w zakresie informacji 
budowlanej, Usługi montażowe, serwisowe oraz instalacyjne w  za-
kresie budownictwa, maszyn budowlanych, Usługi w zakresie wypo-
sażania obiektów w instalacje: budowlane, kanalizacyjne, elektrycz-
ne, wentylacyjne, wodne, gazowe, centralnego ogrzewania, solarne, 
Instalowanie, konserwacja i  naprawa systemów hvac (ogrzewanie, 
wentylacja i klimatyzacja), Usługi wykonywania prefabrykatów beto-
nowych i żelbetowych, Usługi wykonywania zbrojeń budowlanych, 
Usługi montażu oraz konserwacji i napraw odkurzaczy centralnych, 
hydroforów, Usługi hydrauliczne, Usługi w zakresie sprzątania obiek-
tów, Usługi w zakresie instalowania, konserwacji oraz napraw sprzętu 
informatycznego 

(111) 359574 (220) 2022 06 21 (210) 544291
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) PHARMABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ProDorm
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne 

(111) 359575 (220) 2022 06 21 (210) 544292
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) PHARMABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SenZen
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne 

(111) 359576 (220) 2022 01 27 (210) 539142
(151) 2022 11 03 (441) 2022 04 19
(732) CEDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Krupniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLAMPINE
(540) 

(591) czerwony
(531) 27 05 01, 29 01 01, 29 01 11
(510), (511) 6 Wyroby z  metalu, Konstrukcje metalowe, Metalowe 
pokrycia dachowe, Metalowe konstrukcje wsporcze, Metalowe urzą-
dzenia do dachów na rąbek, Metalowe podesty dachowe, Metalowe 
wsporniki dachowe, Ławy kominiarskie, Metalowe uchwyty dacho-
we, Metalowy osprzęt dachowy, Płotki przeciwśniegowe dachowe, 
Stopnie kominiarskie, Wyroby metalowe dla budownictwa, 35 Usłu-
gi sprzedaży detalicznej wyrobów metalowych, usługi sprzedaży 
detalicznej dachowych konstrukcji metalowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej metalowych konstrukcji wsporczych, Usługi sprzedaży 
detalicznej metalowych podestów dachowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej metalowych urządzeń do  dachów na  rąbek, Usługi sprze-
daży za pośrednictwem strony internetowej wyrobów metalowych, 
Usługi sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej dachowych 
konstrukcji metalowych, Usługi sprzedaży za pośrednictwem strony 
internetowej metalowych podestów, Usługi sprzedaży detalicznej 
urządzeń do dachów na rąbek, Usługi sprzedaży za pośrednictwem 
strony internetowej pokryć dachowych, Usługi reklamy za  pośred-
nictwem sieci komputerowej wyrobów metalowych, konstrukcji me-
talowych, urządzeń do dachów na rąbek, Organizowanie sprzedaży 
w trybie aukcji i przetargów publicznych wyrobów metalowych, kon-
strukcji metalowych, dachowych podestów metalowych, urządzeń 
do dachów na rąbek, Reklama za pośrednictwem Internetu dacho-
wych wyrobów i urządzeń metalowych, 40 Obróbka metali, Obróbka 
drewna, Nakładanie powłok na metale 
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(111) 359577 (220) 2022 02 16 (210) 539900
(151) 2022 11 03 (441) 2022 04 19
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY  
SPÓŁKA AKCYJNA, Puławy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) onecon
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac 
badawczych, w  szczególności dwutlenek węgla, 35 Publikowanie 
tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, handlo-
wych, Przygotowywanie reklam w  tym papierowych, radiowych, 
telewizyjnych, Prezentowanie produktów w mediach, za pośrednic-
twem sieci komputerowych, internetowych, on-line, Rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, promocyjnych, Promocja sprzedaży 
nawozów, preparatów, środków chemicznych i agrochemicznych dla 
osób trzecich, Organizacja wystaw, targów w celach handlowych lub 
reklamowych, Komunikacja marketingowa z  wykorzystaniem me-
diów społecznościowych 

(111) 359578 (220) 2022 05 11 (210) 542922
(151) 2022 10 31 (441) 2022 07 18
(732) ACEAN PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) acean
(540) 

(531) 26 01 05, 27 05 01
(510), (511) 35 Reklama, Prezentowanie produktów w  mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Handlowe informacje i porady udziela-
ne konsumentom w wyborze towarów i usług, Promocja sprzedaży 
dla osób trzecich, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich-za-
kupy produktów i  usług dla innych przedsiębiorstw, 37 Instalowa-
nie i  naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie, konserwacja 
i naprawa sprzętu komputerowego, Instalowanie, konserwacja i na-
prawa sprzętu komputerowego i  urządzeń telekomunikacyjnych, 
Instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i  urządzeń biuro-
wych, Instalowanie i  naprawa telefonów, Instalacja, konserwacja 
i naprawa maszyn, 42 Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogra-
mowania komputerowego, Instalacja i  konserwacja oprogramowa-
nia komputerowego, Doradztwo techniczne związane z  instalacją 
i  konserwacją oprogramowania komputerowego, Instalacja, konfi-
gurowanie i  utrzymanie oprogramowania komputerowego, Insta-
lacja, konserwacja i  naprawa oprogramowania komputerowego, 
Instalacja, konserwacja, aktualizacja i  ulepszanie oprogramowania 
komputerowego, Instalacja, konserwacja i  naprawa oprogramowa-
nia komputerowego dla systemów komputerowych, Instalacja, kon-
serwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Instalacja, 
naprawa i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Instalacja 
oprogramowania komputerowego, Instalacja, utrzymanie, naprawa 
i serwis oprogramowania komputerowego, Badania techniczne, Ba-
dania techniczne dotyczące komputerów, Aktualizowanie oprogra-
mowania komputerowego, Doradztwo techniczne związane z  pro-
gramowaniem komputerów, Doradztwo specjalistyczne związane 
z programowaniem komputerowym, Programowanie komputerów, 
Programowanie komputerów i  konserwacja programów kompute-
rowych, Analizy systemów komputerowych, Doradztwo w  dziedzi-
nie analizy systemów komputerowych, Usługi doradcze dotyczące 
analizy systemów komputerowych, Badania i  doradztwo w  zakre-
sie oprogramowania komputerowego, Doradztwo i  konsultacje 
w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakre-
sie projektowania oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
w  zakresie projektowania i  opracowywania oprogramowania kom-
puterowego, Aktualizacja i  projektowanie oprogramowania kom-
puterowego, Badania, opracowywanie, projektowanie i  ulepszanie 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane z  projek-
towaniem i  opracowywaniem programów oprogramowania kom-
puterowego, Dostarczanie informacji związanych z projektowaniem 
i opracowywaniem oprogramowania komputerowego, Dostarczanie 
informacji związanych z projektowaniem i opracowywaniem sprzę-
tu i  oprogramowania komputerowego, Projektowanie, aktualizacja 

i  konserwacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie 
i  rozwój oprogramowania komputerowego, Projektowanie i  opra-
cowywanie systemów komputerowych, Projektowanie systemów 
komputerowych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii kompu-
terowej, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Wy-
pożyczanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, Wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie 
projektowania i  rozbudowy sprzętu komputerowego, Konwersja 
danych i  programów komputerowych inna niż konwersja fizyczna, 
Konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja 
fizyczna, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej i pro-
gramowaniu za  pośrednictwem strony internetowej, Aktualizacja 
i  konserwacja oprogramowania komputerowego, Doradztwo zwią-
zane z konserwacją oprogramowania komputerowego, Projektowa-
nie, konserwacja, opracowywanie i  aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Projektowanie, konserwacja, wynajem i aktualiza-
cja oprogramowania komputerowego, Projektowanie, konserwacja 
i  aktualizacja oprogramowania komputerowego, Opracowywanie 
i konserwacja oprogramowania komputerowego, Naprawa jako kon-
serwacja, aktualizacja oprogramowania komputerowego, Konser-
wacja oprogramowania komputerowego, Wynajmowanie serwerów 
WWW, Hosting mobilnych stron internetowych, Hosting stron inter-
netowych w Internecie, Hosting stron internetowych na rzecz osób 
trzecich, na serwerach komputerowych dla globalnej sieci kompute-
rowej, Hosting stron komputerowych (internetowych) na rzecz osób 
trzecich, Hosting stron internetowych, Usługi w  zakresie hostingu 
stron internetowych, Badania i opracowywanie projektów technicz-
nych, Opracowywanie projektów technicznych w  dziedzinie sprzę-
tu i  oprogramowania komputerowego, Opracowywanie projektów 
technicznych, Udostępnianie wyszukiwarek do uzyskiwania danych 
w globalnej sieci komputerowej 

(111) 359579 (220) 2022 05 11 (210) 542926
(151) 2022 10 31 (441) 2022 07 18
(732) CZARNECKI DANIEL, Konstancin-Jeziorna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V500 systems
(540) 

(591) ciemnoszary, ciemnoróżowy
(531) 26 05 01, 26 05 12, 26 11 03, 26 11 09, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 Kodowane programy, Programy komputerowe nagra-
ne, Komputerowe programy operacyjne, Komputerowe programy 
użytkowe do  zarządzania plikami, Oprogramowanie typu sztuczna 
inteligencja, Oprogramowanie związane ze  sztuczną inteligencją 
i nauczaniem maszynowym, Elektroniczne bazy danych, Interaktyw-
ne bazy danych, Komputerowe bazy danych, Oprogramowanie inte-
raktywne bazy danych, Interaktywne oprogramowanie komputero-
we, Interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające 
wymianę informacji, Komputerowe oprogramowanie użytkowe, 
Komputerowe oprogramowanie do  pracy zespołowej [groupware], 
Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie dla przedsiębiorstw, 
Oprogramowanie do  analizy danych biznesowych, Oprogramowa-
nie do  automatyzacji dokumentów, Oprogramowanie do  automa-
tycznego odkrywania procesów biznesowych [ABPD], Oprogramo-
wanie do eksploracji danych, Oprogramowanie do integracji sztucz-
nej inteligencji i uczenia maszynowego w dziedzinie dużych zbiorów 
danych, Oprogramowanie do  przetwarzania w  chmurze, Oprogra-
mowanie serwerów w  chmurze, Oprogramowanie do  pobrania 
do przetwarzania w chmurze, Oprogramowanie do monitorowania 
sieci w  chmurze, Serwery w  chmurze, Oprogramowanie użytkowe 
do  usług przetwarzania w  chmurze, Platformy oprogramowania 
do  zarządzania współpracą, Platformy oprogramowania do  współ-
pracy-oprogramowanie, Platformy oprogramowania komputerowe-
go, nagrane lub do pobrania, Oprogramowanie komputerowe do wy-
korzystania przy migracji między różnymi systemami operacyjnymi 
sieci komputerowych, Aplikacje biurowe i  biznesowe, Interaktywne 
systemy komputerowe, Komputerowe systemy operacyjne, Systemy 
operacyjne, Systemy przetwarzania danych, Elektroniczne nośniki da-
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nych, Interaktywne urządzenia do transferu danych, Inteligentne bra-
my do  analizy danych w  czasie rzeczywistym, Inteligentne bramy 
do  wstępnego przetwarzania danych, Interfejsy magistrali danych, 
Oprogramowanie do  przetwarzania danych do  przetwarzania tek-
stu, Oprogramowanie do przetwarzania danych do prezentacji gra-
ficznych, Oprogramowanie do  przetwarzania danych i  obrazów 
do tworzenia modeli trójwymiarowych, Oprogramowanie do rzeczy-
wistości rozszerzonej do  użytku w  urządzeniach mobilnych w  celu 
integracji danych elektronicznych ze środowiskiem świata zewnętrz-
nego, Oprogramowanie do serwerów baz danych, Programy do ma-
gazynowania danych, Programy do przetwarzania danych, Programy 
komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie 
baz danych on-line, Programy komputerowe w formie czytelnej dla 
urządzeń do  stosowania w  zarządzaniu bazami danych, Sieci 
do transmisji danych, Serwery komputerowych baz danych, Sieci da-
nych, Dokumentacja komputerowa w  formie elektronicznej, Opro-
gramowanie do  zarządzania dokumentami, Oprogramowanie 
do uczenia maszynowego do analizy, Oprogramowanie do uczenia 
maszynowego do  monitoringu, Oprogramowanie do  uczenia ma-
szynowego dla sektora finansów, Oprogramowanie do uczenia ma-
szynowego do opieki zdrowotnej, Oprogramowanie do uczenia ma-
szynowego dla reklamy, Oprogramowanie do uczenia maszynowe-
go, Programy do  przetwarzania danych zapisane na  nośnikach da-
nych do odczytu maszynowego, Programy komputerowe do odczytu 
maszynowego, stosowane do  odtwarzania muzyki, Oprogramowa-
nie do sztucznej inteligencji do analizy, Oprogramowanie do sztucz-
nej inteligencji do monitoringu, Oprogramowanie do sztucznej inte-
ligencji do opieki zdrowotnej, Oprogramowanie interaktywne opar-
te na sztucznej inteligencji, Oprogramowanie komputerowe do inte-
gracji aplikacji i baz danych, Tokeny bezpieczeństwa jako urządzenia 
szyfrujące, Platformy edytowania zespołowego w  czasie rzeczywi-
stym [RTCE]-oprogramowanie, Platformy oprogramowania kompute-
rowego, 35 Pozyskiwanie danych do  komputerowych baz danych, 
Skomputeryzowane zarządzanie danymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone online w zakresie nowych technologii, Automatyczne 
przetwarzanie danych, Automatyczne przetwarzanie danych me-
dycznych, Doradztwo związane z  przetwarzaniem danych, Elektro-
niczne przetwarzanie danych, Gromadzenie i systematyzowanie in-
formacji w  komputerowych bazach danych, Kompilacja informacji 
i  ich wprowadzanie do komputerowych baz danych, Kompilacja in-
formacji w komputerowych bazach danych, Kompilacja komputero-
wych baz danych, Kompilowanie i  systematyzowanie informacji 
w bankach danych, Komputerowe przetwarzanie danych, Kompute-
rowe zarządzanie bazami danych, Przetwarzanie danych, Przetwa-
rzanie danych dla firm, Przetwarzanie, systematyzacja danych i  za-
rządzanie nimi, Usługi informacyjne w  zakresie przetwarzania da-
nych, Usługi przetwarzania danych w dziedzinie opieki zdrowotnej, 
Usługi przetwarzania danych-czynności biurowe, Usługi przetwarza-
nia danych w  trybie online, Usługi wprowadzania danych, Usługi 
w  zakresie przetwarzania danych, Usługi zarządzania bazami da-
nych, Usługi wsparcia administracyjnego i  przetwarzania danych, 
Weryfikacja przetwarzania danych, Zarządzanie komputerowymi ba-
zami danych, Zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, 
Doradztwo biznesowe w zakresie transformacji cyfrowej, Doradztwo 
biznesowe, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Doradztwo w  zakresie administrowania działalnością 
gospodarczą, Doradztwo w  zakresie efektywności biznesowej, 38 
Przydzielanie dostępu do komputerowej bazy danych, Udostępnia-
nie komputerowej bazy danych, Bezprzewodowe elektroniczne 
przesyłanie danych, Bezprzewodowy transfer danych za pośrednic-
twem protokołów komunikacji bezprzewodowej [WAP], Bezprzewo-
dowy transfer danych przez Internet, Cyfrowa transmisja danych 
za pośrednictwem Internetu, Elektroniczna transmisja danych, Elek-
troniczna transmisja danych i  dokumentów za  pomocą terminali 
komputerowych, Elektroniczna wymiana danych, Elektroniczne 
przesyłanie danych, Komputerowe przesyłanie danych, Konsultacje 
w  zakresie sieci przesyłu danych, Przesyłanie danych za  pośrednic-
twem środków elektronicznych, Transfer cyfrowy danych, Transmisja 
danych, Transmisja danych na rzecz osób trzecich, Usługi bezpiecz-
nej transmisji danych, dźwięków i obrazów, Usługi przesyłu danych, 
Usługi przesyłania danych komputerowych, Usługi łączności w  za-
kresie elektronicznej transmisji danych, Usługi zdalnego dostępu 
do danych, Wymiana danych elektronicznych, Wynajem czasu dostę-
pu do serwera baz danych, Wynajem czasu dostępu do komputero-
wych baz danych, Zapewnianie dostępu do baz danych online, Za-

pewnianie dostępu do  baz danych w  sieciach komputerowych, 41 
Edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicz-
nych, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i tech-
nologii informacyjnej, Prowadzenie warsztatów, szkoleń, Szkolenia 
komputerowe, Szkolenia techniczne w  zakresie bezpieczeństwa, 
Szkolenia w dziedzinie oprogramowania, Szkolenia w zakresie elek-
tronicznego przetwarzania danych, Szkolenia w  zakresie obsługi 
programów do przetwarzania danych, Szkolenia w zakresie obsługi 
systemów oprogramowania, Szkolenia z zakresu obsługi programów 
komputerowych, Edukacja online z komputerowej bazy danych lub 
za pomocą Internetu czy ekstranetów, Edukacja w dziedzinie prze-
twarzania danych, Szkolenia związane z przetwarzaniem danych, 42 
Udostępnianie programów komputerowych ze sztuczną inteligencją 
w  sieciach danych, Chmura obliczeniowa, Instalacja, konserwacja 
i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, Doradztwo w zakre-
sie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Pro-
gramowanie oprogramowania operacyjnego do uzyskiwania dostę-
pu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, 
Projektowanie i  opracowywanie oprogramowania operacyjnego 
do  uzyskiwania dostępu i  użytkowania sieci do  przetwarzania 
w chmurze obliczeniowej, Umożliwianie tymczasowego użytkowa-
nia oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania do uzy-
skiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze, 
Usługi ochrony danych oparte na  technologii przetwarzania 
w chmurze, Usługi w zakresie przechowywania danych elektronicz-
nych w  chmurze, Wypożyczanie oprogramowania operacyjnego 
do  uzyskiwania dostępu i  użytkowania sieci do  przetwarzania 
w  chmurze obliczeniowej, Hosting, oprogramowanie jako usługa 
oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS] 
obejmujące oprogramowanie do uczenia maszynowego, Oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do głę-
bokich sieci neuronowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] 
obejmujące oprogramowanie do głębokiego uczenia, Oprogramo-
wanie komputerowe-aktualizacja, Oprogramowanie komputerowe
-projektowanie, Oprogramowanie komputerowe-wypożyczanie, 
Oprogramowanie komputerowe-instalacje, Platformy do  sztucznej 
inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi konsul-
tacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym, Utrzymanie 
oprogramowania komputerowego dotyczące bezpieczeństwa kom-
puterowego oraz ochraniające komputer przed zagrożeniami, Usługi 
w  zakresie testów bezpieczeństwa technologicznego, Usługi w  za-
kresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informa-
tycznych, Usługi uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa kom-
puterowego, Usługi programowania komputerowego w  zakresie 
bezpieczeństwa danych elektronicznych, Doradztwo dotyczące bez-
pieczeństwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeń-
stwa danych, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wy-
krywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeń-
stwa danych, Projektowanie i  opracowywanie systemów bezpie-
czeństwa danych elektronicznych, Analizowanie zagrożeń dla 
bezpieczeństwa komputerowego w  celu ochrony danych, Badania 
w  zakresie bezpieczeństwa, Udostępnianie wirtualnych systemów 
komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, Udostępnianie wir-
tualnych środowisk komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, 
Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Usługi w zakresie przechowy-
wania plików elektronicznych w  chmurze, Usługi migracji danych, 
Projektowanie i opracowywanie sieci, Projektowanie i opracowywa-
nie komputerowych sieci bezprzewodowych, Projektowanie i opra-
cowywanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie i  opracowy-
wanie oprogramowania operacyjnego wirtualnej sieci prywatnej 
(VPN), Projektowanie i  opracowywanie oprogramowania operacyj-
nego do sieci i serwerów komputerowych, Projektowanie i planowa-
nie techniczne sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie sieci kom-
puterowych na rzecz osób trzecich, Infrastruktura jako usługa (IaaS), 
Usługi w zakresie zabezpieczania danych [zapory], Systemy kompu-
terowe-analizy, Doradztwo techniczne w zakresie przetwarzania da-
nych, Dekodowanie danych, Doradztwo w zakresie komputerowych 
programów baz danych, Badania w dziedzinie technologii przetwa-
rzania danych, Doradztwo związane z projektowaniem i opracowy-
waniem programów komputerowych baz danych, Hosting kompute-
rowych baz danych, Hosting skomputeryzowanych danych, plików, 
aplikacji i informacji, Instalacja i aktualizacja programów do przetwa-
rzania danych, Instalacja i konserwacja oprogramowania baz danych, 
Kompilacja programów do przetwarzania danych, Opracowywanie, 
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aktualizacja i  konserwacja systemów oprogramowania komputero-
wego i  baz danych, Opracowywanie systemów przetwarzania da-
nych, Opracowywanie systemów przechowywania danych, Pisanie 
programów do przetwarzania danych, Programowanie komputero-
we w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania danych, Pro-
gramowanie oprogramowania do importowania danych i zarządza-
nia nimi, Programowanie oprogramowania do  zarządzania bazami 
danych, Projektowanie i  opracowywanie programów komputero-
wych baz danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wy-
prowadzania danych, Projektowanie i  opracowywanie oprogramo-
wania komputerowego do zarządzania bazami danych, Projektowa-
nie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, 
przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, Projektowa-
nie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do odczytu, 
transmisji i  organizowania danych, Testowanie systemów elektro-
nicznego przetwarzania danych, Elektroniczne przechowywanie pli-
ków i  dokumenty, Transfer danych dokumentowych z  jednego for-
matu komputerowego na  inny, Usługi projektowania dotyczące re-
produkcji dokumentów, Usługi projektowe związane z  publikacją 
dokumentów, Prace badawczo-rozwojowe w  zakresie oprogramo-
wania komputerowego, Projektowanie i  rozwój oprogramowania 
komputerowego, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramo-
wania komputerowego, Usługi doradcze i  rozwojowe dotyczące 
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie baz danych, 
Opracowywanie i  konserwacja oprogramowania komputerowego 
do baz danych, Opracowywanie oprogramowania komputerowych 
baz danych, Projektowanie i  opracowywanie baz danych, Usługi 
związane z  opracowywaniem baz danych, Usługi oprogramowania 
jako usługi [SaaS] obejmujące oprogramowanie do uczenia maszy-
nowego, głębokiego uczenia i głębokich sieci neuronalnych, Badania 
w dziedzinie sztucznej inteligencji, Doradztwo w zakresie sztucznej 
inteligencji, Konsultacje technologiczne w dziedzinie sztucznej inte-
ligencji, Doradztwo w  dziedzinie integracji systemów komputero-
wych, Usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, Certy-
fikacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], 
Przechowywanie danych za  pośrednictwem łańcucha blokowego 
[blockchain], Łańcuch bloków jako usługa [BaaS], Tworzenie platform 
komputerowych na rzecz osób trzecich, Platforma jako usługa [PaaS], 
Opracowywanie platform komputerowych, Hosting platform w  In-
ternecie, Hosting aplikacji interaktywnych, Hosting i wynajmowanie 
przestrzeni pamięciowej na  strony internetowe, Hosting infrastruk-
tury sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów wymiany treści 
online, Hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich 
do celów prowadzenia interaktywnych dyskusji, Hosting przestrzeni 
pamięciowej w  Internecie, Hosting serwerów, Hosting serwerów 
i oprogramowania kontroli dostępu jako usługi [ACaaS, Access Con-
trol as a Service], Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], miano-
wicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na  rzecz 
osób trzecich 

(111) 359580 (220) 2022 04 22 (210) 541143
(151) 2022 10 26 (441) 2022 07 11
(732) SZYMAŃSKA HELENA ELENI, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WWW E-TABAK PL HIGH QUALITY
(540) 

(531) 02 01 01, 02 01 23, 02 01 19, 26 01 04, 01 01 05, 01 01 25, 
05 03 01, 26 01 13, 26 01 14, 26 01 15, 26 01 18, 27 05 01
(510), (511) 34 Aromaty do tytoniu, Artykuły do użytku z tytoniem, 
Atomizery do  papierosów elektronicznych, Beztytoniowe doustne 
torebki nikotynowe, Bibułki papierosowe, Bloczki bibułki papiero-
sowej, Ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, Ciekłe roztwo-

ry nikotyny do  użytku w  e-papierosach, Cygara jako alternatywa 
dla papierosów tytoniowych, Cygaretki, cygarnice, cygarniczki, cy-
garniczki nie  z  metali szlachetnych, Elektroniczne fajki do  tytoniu, 
Etui do  papierosów elektronicznych, cygar, Fajki, fajki wodne, sto-
jaczki na, Filtry do cygar, filtry do  fajek, filtry do papierosów, Gilzy 
papierosowe, Herbata do palenia jako zamiennik tytoniu, Kamienie 
do zapalniczek, Kamienie używane do fajek wodnych, Kartomizery 
do  papierosów elektronicznych, Kartridże do  papierosów elektro-
nicznych, Knoty do zapalniczek, Lufki do papierosów, Młynki do ty-
toniu, Naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, Papier 
na  ustniki do  papierosów, Papierośnicę, papierośnice automatycz-
ne, nie z metali szlachetnych, Papierosy beztytoniowe nie do celów 
medycznych, Papierosy, cygara, cygaretki i  inne gotowe artykuły 
dla palaczy, Płyn do  papierosów elektronicznych zawierający gli-
cerynę roślinną, Płyny do  elektronicznych papierosów zawierające 
aromaty w  płynie stosowane do  napełniania wkładów do  elektro-
nicznych papierosów, Podpory do fajek, Pojemniczki na tytoń, Po-
jemniczki z gazem do zapalniczek, Pojemniki na cygara, Pojemniki 
nie z metalu szlachetnego na zapalniczki do papierosów, Popielnice, 
popielniczki, Popielniczki z wbudowanymi zapalniczkami, Przybory 
dla palaczy, Przybory do czyszczenia fajek, Przyrządy do obcinania 
papierosów, Pudełka na  papierosy, Pudełka na  papierosy elektro-
niczne, Pudełka na tabakę, Ręczne urządzenia do wstrzykiwania ty-
toniu w papierowe rolki, Słoiki na tytoń, Smoła tytoniowa do użytku 
w papierosach elektronicznych, Snus, Snus bez tytoniu, Snus z tyto-
niem, Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektro-
nicznych, inne niż olejki elektryczne, Środki aromatyzujące do tyto-
niu, inne niż olejki eteryczne, Środki aromatyzujące, inne niż olejki 
eteryczne, do stosowania w zamiennikach tytoni, Środki czyszczące 
do  papierosów elektronicznych, Stojaki na  fajki, fajki dla palaczy, 
Uchwyty do  papierosów elektronicznych, Urządzenie do  gaszenia 
palących się papierosów i cygar oraz palących się patyczków tyto-
niowych, Urządzenie do podgrzewania substytutów tytoniu w celu 
wdychania, Urządzenie do podgrzewania tytoniu w celu wdychania, 
Urządzenie elektryczne do  inhalacji nikotynowej, Urządzenie elek-
troniczne do  aerozoli do  inhalacji zawierających nikotynę, Ustniki 
do cygarniczek, Ustniki do fajek, Ustniki papierosów, Ustniki z bursz-
tynu do papierosów i cygar, Waporyzatory dla palaczy, do stosowa-
nia doustnego, Waporyzatory do bezdymnych papierosów, Wapo-
ryzatory osobiste i  papierosy elektroniczne oraz aromaty i  płyny 
do nich, Wymienne wkłady do papierosów elektronicznych, Wyroby 
tytoniowe, Zapalniczki kamienne, Zapalniczki z metali szlachetnych, 
Zapalniczki nie z metali szlachetnych (nie do samochodów), Zestaw 
do  skręcania papierosów, Zestaw do  palenia papierosów elektro-
nicznych, Zioła do palenia, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z tytoniem, Sprzedaż wyrobów tytoniowych i innych gotowych wy-
robów dla palaczy 

(111) 359581 (220) 2022 01 28 (210) 539157
(151) 2022 11 03 (441) 2022 04 19
(732) ŁYGA EMILIAN, Bełchatów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FRUITUSIE
(510), (511) 32 Wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, 
napoje izotoniczne, napoje energetyczne, soki i  napoje owocowe, 
soki i napoje warzywne, syropy do produkcji napojów 

(111) 359582 (220) 2022 02 16 (210) 539931
(151) 2022 11 03 (441) 2022 04 19
(732) SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SARANTIS POLAND
(540) 

(591) biały, jasnoniebieski, niebieski, granatowy
(531) 27 05 01, 26 13 01, 29 01 14
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(510), (511) 3 Antyperspiranty [przybory toaletowe], Balsamy do ce-
lów kosmetycznych, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 
Chusteczki nasączone preparatami do  usuwania makijażu, Dezo-
doranty dla ludzi i zwierząt, Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Emulsje 
chroniące przed promieniowaniem słonecznym, Kosmetyki, Kosme-
tyki dla dzieci, Kremy kosmetyczne, Mydła, Preparaty chemiczne 
do  czyszczenia do  użytku domowego, Preparaty do  samoopalania 
[kosmetyki], Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Produkty perfume-
ryjne, Ściereczki nasączane detergentami do  czyszczenia, Woda 
micelarna, Woda perfumowana, Zestawy kosmetyków, 5 Antybak-
teryjne środki do  mycia rąk, Biocydy, Mydła antybakteryjne, Środki 
bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środ-
ki odstraszające owady, 8 Jednorazowe: widelce, noże, łyżki, 16 Fil-
try do kawy papierowe, Folia z tworzywa sztucznego do opakowy-
wania, Folia spożywcza, Folia aluminiowa, Pergamin do  pieczenia, 
Ręczniki papierowe, Torby papierowe, Torebki do  pakowania [ko-
perty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Worki na śmieci 
wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, 21 Druciaki metalo-
we, Gąbki do kąpieli, Gąbki do użytku domowego, Gąbki kuchenne, 
Gąbki do  czyszczenia, Kubki z  papieru lub z  tworzyw sztucznych, 
Miotły, Mopy, Papierowe foremki do  pieczenia, Pojemniki kuchen-
ne, Pokrowce na  deski do  prasowania, Przybory do  użytku w  go-
spodarstwie domowym, Rękawice do użytku domowego, Rękawice 
kuchenne, Suszarki do  bielizny, Szmatki do  czyszczenia, Ściereczki 
do kurzu, Ścierki do mycia naczyń, Ścierki do mycia podłóg, Ścierki 
z mikrowłókien do czyszczenia, Ścierki do mycia naczyń, Tace papie-
rowe, do użytku domowego, Tacki [pojemniki na małe przedmioty] 
do  celów domowych, Talerze jednorazowego użytku, Talerze pa-
pierowe, Torby izotermiczne, Trzonki mioteł, Wiadra z wyciskarkami 
do mopów, 24 Ścierki do osuszania naczyń, 35 Administrowanie pro-
gramami lojalności konsumenta, Marketing opierający się na współ-
pracy z influencerem [Influencer marketing], Prezentowanie produk-
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja towarów 
przy pomocy influencerów, Reklama, Reklama online za pośrednic-
twem sieci komputerowej, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
prowadzone również za  pośrednictwem Internetu, świadczone 
w odniesieniu do następujących towarów: antyperspiranty [przybo-
ry toaletowe], balsamy do  celów kosmetycznych, chusteczki nasą-
czane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami 
do  usuwania makijażu, dezodoranty dla ludzi i  zwierząt, ekstrakty 
kwiatowe [perfumy], emulsje chroniące przed promieniowaniem 
słonecznym, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kremy kosmetyczne, 
mydła, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, 
preparaty do  samoopalania [kosmetyki], preparaty kosmetyczne 
do  kąpieli, produkty perfumeryjne, ściereczki nasączane detergen-
tami, do czyszczenia, woda micelarna, woda perfumowana, zestawy 
kosmetyków, antybakteryjne środki do  mycia rąk, biocydy, mydła 
antybakteryjne, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do ce-
lów higienicznych, środki odstraszające owady, jednorazowe: widel-
ce, noże, łyżki, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, prowadzone 
również za  pośrednictwem Internetu, świadczone w  odniesieniu 
do następujących towarów: filtry do kawy papierowe, folia z tworzy-
wa sztucznego do opakowywania, folia spożywcza, folia aluminiowa, 
pergamin do pieczenia, ręczniki papierowe, torby papierowe, torebki 
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, 
worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, dru-
ciaki metalowe, gąbki do kąpieli, gąbki do użytku domowego, gąb-
ki kuchenne, gąbki do  czyszczenia, kubki z  papieru lub z  tworzyw 
sztucznych, miotły, mopy, papierowe foremki do pieczenia, pojemni-
ki kuchenne, pokrowce na deski do prasowania, przybory do użytku 
w gospodarstwie domowym, rękawice do użytku domowego, ręka-
wice kuchenne, suszarki do  bielizny, szmatki do  czyszczenia, ście-
reczki do  kurzu, ścierki do  mycia naczyń, ścierki do  mycia podłóg, 
ścierki z mikrowłókien do czyszczenia, ścierki do mycia naczyń, tace 
papierowe, do użytku domowego, tacki [pojemniki na małe przed-
mioty] do celów domowych, talerze jednorazowego użytku, talerze 
papierowe, torby izotermiczne, trzonki mioteł, wiadra z wyciskarka-
mi do mopów, ścierki do osuszania naczyń 

(111) 359583 (220) 2022 04 29 (210) 542586
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) COFFEE REPUBLIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) SIE PRZELEWA
(540) 

(591) ciemnozielony, pomarańczowy
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 30 Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa liofilizowana, Kawa 
mielona, Kawa w  formie parzonej, Kawa w  formie mielonej, Kawa 
w postaci całych ziaren, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Kawa 
[palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Kawa niepalona, 
Kawa słodowa, Esencje kawowe, Palone ziarna kawy, Mielone ziar-
na kawy, Napoje sporządzane z kawy, Napoje na bazie kawy, Ziarna 
kawy, Ziarna kawy powlekane cukrem, Napoje składające się głów-
nie z kawy, Mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, Ciastka, Kanap-
ki, Chleb, Bułki, Płatki zbożowe, Płatki [Owsiane-], Muesli, Zawijane 
kanapki typu wrap (pieczywo), 40 Mielenie kawy, Palenie i przetwa-
rzanie kawy, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Kawiarnie, 
Usługi kawiarni, Usługi barów kawowych, Usługi restauracji sprzeda-
jących posiłki na  wynos, Restauracje samoobsługowe, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Zapewnianie żywności i napojów 
w restauracjach, Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi barów 
i restauracji, Usługi kateringowe 

(111) 359584 (220) 2022 04 29 (210) 542587
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) COFFEE REPUBLIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIE PRZELEWA TROPIK
(540) 

(591) ciemnozielony, pomarańczowy
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 30 Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa liofilizowana, Kawa 
mielona, Kawa w  formie parzonej, Kawa w  formie mielonej, Kawa 
w postaci całych ziaren, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Kawa 
[palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Kawa niepalona, 
Kawa słodowa, Esencje kawowe, Palone ziarna kawy, Mielone ziar-
na kawy, Napoje sporządzane z kawy, Napoje na bazie kawy, Ziarna 
kawy, Ziarna kawy powlekane cukrem, Napoje składające się głów-
nie z kawy, Mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, Ciastka, Kanap-
ki, Chleb, Bułki, Płatki zbożowe, Płatki [Owsiane-], Muesli, Zawijane 
kanapki typu wrap (pieczywo), 40 Mielenie kawy, Palenie i przetwa-
rzanie kawy, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Kawiarnie, 
Usługi kawiarni, Usługi barów kawowych, Usługi restauracji sprzeda-
jących posiłki na  wynos, Restauracje samoobsługowe, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Zapewnianie żywności i napojów 
w restauracjach, Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi barów 
i restauracji, Usługi kateringowe 

(111) 359585 (220) 2022 04 29 (210) 542588
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) COFFEE REPUBLIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIE PRZELEWA KWIAT
(540) 

(591) pomarańczowy, ciemnozielony
(531) 27 05 01, 29 01 12
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(510), (511) 30 Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa liofilizowana, Kawa 
mielona, Kawa w  formie parzonej, Kawa w  formie mielonej, Kawa 
w postaci całych ziaren, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Kawa 
[palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Kawa niepalona, 
Kawa słodowa, Esencje kawowe, Palone ziarna kawy, Mielone ziar-
na kawy, Napoje sporządzane z kawy, Napoje na bazie kawy, Ziarna 
kawy, Ziarna kawy powlekane cukrem, Napoje składające się głów-
nie z kawy, Mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, Ciastka, Kanap-
ki, Chleb, Bułki, Płatki zbożowe, Płatki [Owsiane-], Muesli, Zawijane 
kanapki typu wrap (pieczywo), 40 Mielenie kawy, Palenie i przetwa-
rzanie kawy, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Kawiarnie, 
Usługi kawiarni, Usługi barów kawowych, Usługi restauracji sprzeda-
jących posiłki na  wynos, Restauracje samoobsługowe, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Zapewnianie żywności i napojów 
w restauracjach, Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi barów 
i restauracji, Usługi kateringowe 

(111) 359586 (220) 2022 04 29 (210) 542589
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) COFFEE REPUBLIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIE PRZELEWA KLASYK
(540) 

(591) ciemnozielony, pomarańczowy
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 30 Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa liofilizowana, Kawa 
mielona, Kawa w  formie parzonej, Kawa w  formie mielonej, Kawa 
w postaci całych ziaren, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Kawa 
[palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Kawa niepalona, 
Kawa słodowa, Esencje kawowe, Palone ziarna kawy, Mielone ziar-
na kawy, Napoje sporządzane z kawy, Napoje na bazie kawy, Ziarna 
kawy, Ziarna kawy powlekane cukrem, Napoje składające się głów-
nie z kawy, Mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, Ciastka, Kanap-
ki, Chleb, Bułki, Płatki zbożowe, Płatki [Owsiane-], Muesli, Zawijane 
kanapki typu wrap (pieczywo), 40 Mielenie kawy, Palenie i przetwa-
rzanie kawy, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Kawiarnie, 
Usługi kawiarni, Usługi barów kawowych, Usługi restauracji sprzeda-
jących posiłki na  wynos, Restauracje samoobsługowe, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Zapewnianie żywności i napojów 
w restauracjach, Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi barów 
i restauracji, Usługi kateringowe 

(111) 359587 (220) 2022 04 29 (210) 542590
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 25
(732) COFFEE REPUBLIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIE PRZELEWA OWOC
(540) 

(591) ciemnozielony, pomarańczowy
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 30 Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa liofilizowana, Kawa 
mielona, Kawa w  formie parzonej, Kawa w  formie mielonej, Kawa 
w postaci całych ziaren, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Kawa 
[palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Kawa niepalona, 
Kawa słodowa, Esencje kawowe, Palone ziarna kawy, Mielone ziar-
na kawy, Napoje sporządzane z kawy, Napoje na bazie kawy, Ziarna 
kawy, Ziarna kawy powlekane cukrem, Napoje składające się głów-
nie z kawy, Mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, Ciastka, Kanap-
ki, Chleb, Bułki, Płatki zbożowe, Płatki [Owsiane-], Muesli, Zawijane 
kanapki typu wrap (pieczywo), 40 Mielenie kawy, Palenie i przetwa-

rzanie kawy, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Kawiarnie, 
Usługi kawiarni, Usługi barów kawowych, Usługi restauracji sprzeda-
jących posiłki na  wynos, Restauracje samoobsługowe, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Zapewnianie żywności i napojów 
w restauracjach, Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi barów 
i restauracji, Usługi kateringowe 

(111) 359588 (220) 2022 04 30 (210) 542608
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 25
(732) GIFTS LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pełczyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Giftylandia
(540) 

(531) 01 01 01, 01 01 03, 27 05 01, 26 04 02, 26 04 05, 09 01 10
(510), (511) 9 Etui na okulary, łańcuszki do binokli i okularów, sznur-
ki do okularów, magnesy dekoracyjne, okulary, okulary przeciwsło-
neczne, oprawki do  okularów, paski do  telefonów komórkowych, 
etui na  smartfony, pokrowce na  smartfony, laptopy i  do  tabletów, 
uchwyty dostosowane do  telefonów komórkowych i  smartfonów, 
16 Albumy do wklejania, artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], etui 
na identyfikatory [artykuły biurowe], gumki do ścierania, kalendarze, 
karki z  życzeniami, karty pocztowe, korektory w  taśmie, książeczki 
do kolorowania, materiały do pisania i rysowania, materiały piśmien-
ne, nalepki, naklejki, notatniki, obrazy i zdjęcia, okładki na paszporty, 
ołówki, osłony z papieru na doniczki, pióra i długopisy, pióra kulko-
we, podkładki do pisania z klipsem, podkładki na biurko, pojemniki 
na  ołówki, przyrządy do  pisania i  rysowania, serwetki stołowe pa-
pierosowe, tablice magnetyczne, teczki z notatnikiem i przyborami 
do  pisania, torby do  noszenia z  papieru lub tworzywa sztucznego, 
ramki do  zdjęć, przybory szkolne i  biurowe, 18 Etui na  karty, port-
fele, etui na klucze, kosmetyczki, moleskin [imitacja skóry], paraso-
le, pojemniki na  wizytówki, przywieszki do  bagażu, torby na  zaku-
py wielokrotnego użytku, torby plażowe, torby szkolne, torebki, 21 
Butelki na napoje dla podróżnych, cukiernice, czajniczki do herbaty, 
deski do krojenia, doniczki na kwiaty, dyfuzory do olejków zapacho-
wych, dzbanki do kawy, dziadki do orzechów, kubki, szklanki, filiżan-
ki, art  kuchenne/stołowe, miski dla zwierząt, przybory kosmetyczne, 
szczotki, 28 Ozdoby choinkowe, party, gry i zabawki 

(111) 359589 (220) 2022 05 25 (210) 543396
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 25
(732) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) jonolit
(540) 

(531) 27 05 01, 26 01 01
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Suplementy diety, Substan-
cje dietetyczne do celów leczniczych, Odżywki wzmacniające do ce-
lów leczniczych, Preparaty z witaminami do celów leczniczych, Pre-
paraty wspomagające leczenie, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje 
izotoniczne, Napoje energetyzujące, Napoje owocowe, Wody mine-
ralne, Wody gazowane 
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(111) 359590 (220) 2022 03 21 (210) 541180
(151) 2022 10 05 (441) 2022 06 20
(732) KRÓL JAROSŁAW JAN, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) US Legend Jeans designed by Krol
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 25 Spodnie z tkaniny denim pochodzenia USA 

(111) 359591 (220) 2022 05 26 (210) 543453
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 25
(732) E  GRYCAN, M  GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ Sorbet z  Truskawek Łyżeczka 
w środku JAKOŚĆ GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE Z GRYCAN ZGrycan
(540) 

(591) złoty, biały, czarny, czerwony, różowy, żółty, zielony
(531) 05 07 08, 27 05 01, 29 01 15, 19 03 01
(510), (511) 30 Sorbety, lody, desery lodowe, desery z sorbetów 

(111) 359592 (220) 2022 05 26 (210) 543454
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 25
(732) E  GRYCAN, M  GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ SŁONY KARMEL Z  SOLĄ 
MORSKĄ W GĘSTYM KARMELU JAKOŚĆ GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE 
Z GRYCAN ZGrycan BEZ GLUTENU
(540) 

(591) złoty, brązowy, czarny, biały, zielony
(531) 08 01 18, 29 01 15, 05 07 02, 27 05 01, 19 03 03
(510), (511) 30 Lody, desery lodowe 

(111) 359593 (220) 2022 05 26 (210) 543455
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 25
(732) E  GRYCAN, M  GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ SŁONY KARMEL Z  SOLĄ 
MORSKĄ W GĘSTYM KARMELU JAKOŚĆ GWARANTUJĘ OSOBIŚCIE 
Z GRYCAN ZGrycan BEZ GLUTENU

(540) 

(591) złoty, czarny, brązowy, biały, zielony
(531) 27 05 01, 29 01 15, 19 03 01, 05 07 02, 08 01 18
(510), (511) 30 Lody, desery lodowe 

(111) 359594 (220) 2022 06 09 (210) 543947
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) CDA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAPITAN BOMBA
(540) 

(531) 09 07 25, 27 05 01
(510), (511) 9 Gry komputerowe, Oprogramowanie gier, Nagrania 
audio i  wideo, Dzwonki telefoniczne do  pobrania z  sieci, Muzyka, 
nagrania MP3, grafika, gry i  obrazy wideo dla bezprzewodowych, 
przenośnych urządzeń komunikacyjnych, Magnetyczne i  optyczne 
nośniki danych zawierające obrazy i/lub  dźwięki, Nośniki pamięci, 
Interaktywne dyski kompaktowe i dyski CD-ROM, Futerały do prze-
noszenia kaset i  płyt kompaktowych, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia 
głowy, Kostiumy kąpielowe, Skarpety, Kostiumy na  bale maskowe, 
Kostiumy na bale przebierańców, Rękawiczki (odzież), Pidżamy, Bieli-
zna, 28 Gry i zabawki, Gry karciane, Gry planszowe, Rzutki, Lalki, Za-
bawki dmuchane, Pluszowe zabawki, Figurki do zabawy i akcesoria 
do nich, Artykuły sportowe i sprzęt sportowy, Ozdoby choinkowe, In-
teraktywne gry elektroniczne do użytku z komputerami, Urządzenia 
do gier z wyjściem audio 

(111) 359595 (220) 2022 06 09 (210) 543948
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) CDA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KAPITAN BOMBA
(510), (511) 9 Gry komputerowe, Oprogramowanie gier, Nagrania 
audio i  wideo, Dzwonki telefoniczne do  pobrania z  sieci, Muzyka, 
nagrania MP3, grafika, gry i  obrazy wideo dla bezprzewodowych, 
przenośnych urządzeń komunikacyjnych, Magnetyczne i  optyczne 
nośniki danych zawierające obrazy i/lub  dźwięki, Nośniki pamięci, 
Interaktywne dyski kompaktowe i dyski CD-ROM, Futerały do prze-
noszenia kaset i  płyt kompaktowych, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia 
głowy, Kostiumy kąpielowe, Skarpety, Kostiumy na  bale maskowe, 
Kostiumy na bale przebierańców, Rękawiczki (odzież), Pidżamy, Bieli-
zna, 28 Gry i zabawki, Gry karciane, Gry planszowe, Rzutki, Lalki, Za-
bawki dmuchane, Pluszowe zabawki, Figurki do zabawy i akcesoria 
do nich, Artykuły sportowe i sprzęt sportowy, Ozdoby choinkowe, In-
teraktywne gry elektroniczne do użytku z komputerami, Urządzenia 
do gier z wyjściem audio 
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(111) 359596 (220) 2022 05 25 (210) 543390
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 25
(732) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY 
W SIEDLCACH, Siedlce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
(540) 

(591) niebieski
(531) 26 03 23, 24 01 03, 27 05 01, 29 01 04, 29 01 11
(510), (511) 35 Doradztwo w  zakresie prowadzenia działalności go-
spodarczej, rozpowszechniania materiałów reklamowych, 41 Usługi 
edukacyjne, porady w zakresie edukacji i kształcenia, organizowania 
kongresów, konferencji, sympozjów, seminariów i  zjazdów nauko-
wych, publikowanie książek, 42 Opracowywanie projektów tech-
nicznych, projektowanie systemów komputerowych 

(111) 359597 (220) 2022 05 27 (210) 543478
(151) 2022 11 18 (441) 2022 08 01
(732) DEMBICKA-MĄCZKA DIANA, Wierzchosławice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA MOC PRZYSZŁOŚCI
(540) 

(591) granatowy, niebieski, żółty, biały, czerwony
(531) 26 11 13, 29 01 15, 27 05 01
(510), (511) 16 Plakaty reklamowe, Nadruki, Nalepki, naklejki [mate-
riały piśmienne], Ulotki reklamowe, Czasopisma [periodyki], Druki, 
Periodyki, Książki, Publikacje drukowane, Materiały drukowane, 35 
Administrowanie programami wymiany kulturalnej i  edukacyjnej, 
Doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia działalności 
gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Pomoc 
w  prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i  admini-
strowanie działalnością gospodarczą, Pomoc w  zarządzaniu przed-
siębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, Doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Usłu-
gi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakre-
sie kwestii zdrowotnych, Usługi reklamowe w celu zwiększania świa-
domości społecznej w zakresie opieki społecznej, Usługi reklamowe 
w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii spo-
łecznych, Usługi reklamowe w  celu zwiększania świadomości spo-
łecznej w  zakresie spraw środowiskowych, Zarządzanie zasobami 
ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Wydawanie, rozpowszechnia-
nie i dystrybucja materiałów reklamowych, w tym druków, prospek-
tów, broszur i innych materiałów informacyjnych związanych z cela-
mi fundacji, Rozwijanie kontaktów z innymi organizacjami, 36 Pomoc 
finansowa, Organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie fun-
duszy na cele charytatywne, Organizowanie zbiórek funduszy na cele 
dobroczynne, w tym: dla osób niepełnosprawnych, dzieci pokrzyw-
dzonych przez los, ich rodzin oraz ich społeczności lokalnych, Spon-
sorowanie finansowe akcji społecznych, seminariów, sympozjów, 
konferencji, wykładów i konkursów oraz innych form przekazywania 
wiedzy z zakresu statutu fundacji, Wspieranie finansowe działalności 
oświatowej, kulturalnej, edukacyjnej, programy stypendialne i  na-
grody, programy dotacji i funduszy celowych dla podmiotów wspie-
ranych przez fundację, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Pozy-

skiwanie i podział środków finansowych, w tym z funduszy unijnych 
na wspieranie osób niepełnosprawnych i pokrzywdzonych przez los, 
Pomoc stypendialna dla uzdolnionych dzieci i  młodzieży oraz dla 
dzieci i młodzieży pokrzywdzonych przez los, Sponsorowanie opie-
ki w okresie rekonwalescencji, 39 Usługi charytatywne, mianowicie 
zapewnianie transportu osobom w  wieku podeszłym oraz niepeł-
nosprawnym, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi 
w zakresie kultury, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiekta-
mi dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Usługi edukacyjne w za-
kresie ochrony środowiska, Informacje dotyczące kariery zawodowej 
i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkolenio-
we), Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie koncertów, Publikowanie tekstów in-
nych niż teksty reklamowe, Produkcja filmów, Udostępnianie publi-
kacji, Prowadzenie edukacyjnych działań, projektów, programów, ak-
cji oraz kampanii informacyjnych i edukacyjnych związanych z celami 
fundacji, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Udostępnianie infor-
macji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, Or-
ganizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, 43 
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania 
tymczasowego, Usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie tym-
czasowego zakwaterowania w domach i mieszkaniach, Usługi chary-
tatywne, mianowicie dostarczanie jedzenia osobom potrzebującym, 
Żłobki, ośrodki opieki dziennej i  domy opieki dla osób starszych, 
Usługi schroniska dla zwierząt, 44 Opieka medyczna i  zdrowotna, 
Usługi medyczne, Usługi terapeutyczne, Usługi w zakresie leczenia 
uzależnień, Usługi w zakresie terapii zajęciowej, Udzielanie informa-
cji zdrowotnej, Usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług 
medycznych dla osób potrzebujących, Wynajem sprzętu do  opieki 
zdrowotnej dla ludzi, Organizowanie zakwaterowania w sanatoriach, 
Zapewnianie tymczasowej opieki zastępczej, Kliniki dla zwierząt, 45 
Usługi prawne, Usługi prawne pro bono, Usługi osobiste i społeczne, 
Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Udzielanie informacji w zakre-
sie kwestii związanych z prawami człowieka, Usługi prawne związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi ochrony zwierząt 

(111) 359598 (220) 2022 06 27 (210) 544508
(151) 2022 12 08 (441) 2022 08 16
(732) CENTRUM PRODUKCYJNE PNEUMATYKI PREMA  
SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CPP PREMA
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 26 11 12, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 7 Zawory [części maszyn], Zawory do maszyn, Siłowniki 
hydrauliczne, Siłowniki liniowe, Siłowniki obrotowe, Siłowniki do za-
worów, Pneumatyczne siłowniki zaworowe, Pompy, kompresory 
i dmuchawy, Narzędzia pneumatyczne, Smarownice [części maszyn], 
9 Zawory elektromagnetyczne, Elektryczne siłowniki liniowe, Cewki 
elektromagnetyczne, 11 Zawory kulowe, Zawory kulowe stanowiące 
części maszyn, 17 Uszczelki do użytku przemysłowego, Giętkie rury, 
rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie 
do  rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, 42 Projektowanie tech-
niczne, Projektowanie narzędzi, Projektowanie przyrządów, Projek-
towanie konstrukcji 

(111) 359599 (220) 2022 04 06 (210) 541716
(151) 2022 09 19 (441) 2022 05 23
(732) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elizówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NEBEX
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne o  działaniu przeciwzapal-
nym, produkty farmaceutyczne do  leczenia chorób układu odde-
chowego 
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(111) 359600 (220) 2022 07 08 (210) 544898
(151) 2022 11 21 (441) 2022 08 01
(732) RADEX WATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WODA Z NETA
(540) 

(591) niebieski
(531) 01 15 15, 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 32 Woda mineralna [napoje], Napoje bezalkoholowe 
(woda mineralna, soki, syropy, toniki, lemoniady) 

(111) 359601 (220) 2016 06 13 K (210) 475477
(151) 2022 01 14 (441) 2018 10 15
(732) EAGLELINE LIMITED, Mosta (MT)
(540) (znak słowny)
(540) BONUS JOKER
(510), (511) 9 oprogramowanie gier, oprogramowanie do gier wideo, 
programy interaktywnych gier wideo, kartridże do  gier kompute-
rowych [oprogramowanie komputerowe], kartridże do  gier wideo 
[oprogramowanie], oprogramowanie, oprogramowanie edukacyj-
ne, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie społecznościowe, 
oprogramowanie telefonii komputerowej, interaktywne oprogramo-
wanie komputerowe, oprogramowanie komunikacyjne, programy 
komputerowe, elektroniczne części składowe automatów hazardo-
wych, kartridże do gier do użytku z elektroniczną aparaturą do gier, 
szafy grające, bankomaty, 28 gry, gry sportowe, gry-łamigłówki, gry 
mechaniczne, gry muzyczne, gry elektroniczne, gry towarzyskie, 
gry planszowe, gry quizowe, urządzenia do gier, gry automatyczne, 
gry akcji zręcznościowe, elektroniczne przenośne [podręczne] apa-
raty do gier, przenośne [podręczne] gry komputerowe, koła losują-
ce, losy loteryjne, automaty do  gry, automaty do  gier, urządzenia 
do gier, uruchamiane monetą, sprzęt do gier uruchamiany poprzez 
wrzucenie banknotu, maszyny do  gier z  monitorami LCD, żetony 
do gier, urządzenia rozrywkowe do salonów gier, automaty do gier, 
41 hazard, organizowanie loterii, losowanie nagród [loterie], orga-
nizowanie i  prowadzenie loterii, wynajem urządzeń do  gier, usługi 
świadczone przez kasyna, udostępnianie obiektów i sprzętu kasyn, 
wynajem gier kasynowych, udostępnianie obiektów i  sprzętu dla 
kasyn [gry hazardowe], udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn 
i do gier hazardowych, usługi związane z kasynami, grami na pienią-
dze i grami hazardowymi, świadczenie usług w zakresie salonów gry, 
usługi salonów z grami wideo 

(111) 359602 (220) 2016 06 13 K (210) 475472
(151) 2021 01 14 (441) 2018 10 15
(732) EAGLELINE LIMITED, Mosta (MT)
(540) (znak słowny)
(540) SMILING JOKER
(510), (511) 9 oprogramowanie gier, oprogramowanie do gier wideo, 
programy interaktywnych gier wideo, kartridże do  gier kompute-
rowych [oprogramowanie komputerowe], kartridże do  gier wideo 
[oprogramowanie], oprogramowanie, oprogramowanie edukacyj-
ne, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie społecznościowe, 
oprogramowanie telefonii komputerowej, interaktywne oprogramo-
wanie komputerowe, oprogramowanie komunikacyjne, programy 
komputerowe, elektroniczne części składowe automatów hazardo-
wych, kartridże do gier do użytku z elektroniczną aparaturą do gier, 
szafy grające, bankomaty, 28 gry, gry sportowe, gry-łamigłówki, gry 
mechaniczne, gry muzyczne, gry elektroniczne, gry towarzyskie, 
gry planszowe, gry quizowe, urządzenia do gier, gry automatyczne, 

gry akcji zręcznościowe, elektroniczne przenośne [podręczne] apa-
raty do gier, przenośne [podręczne] gry komputerowe, koła losują-
ce, losy loteryjne, automaty do  gry, automaty do  gier, urządzenia 
do gier, uruchamiane monetą, sprzęt do gier uruchamiany poprzez 
wrzucenie banknotu, maszyny do  gier z  monitorami LCD, żetony 
do gier, urządzenia rozrywkowe do salonów gier, automaty do gier, 
41 hazard, organizowanie loterii, losowanie nagród [loterie], orga-
nizowanie i  prowadzenie loterii, wynajem urządzeń do  gier, usługi 
świadczone przez kasyna, udostępnianie obiektów i sprzętu kasyn, 
wynajem gier kasynowych, udostępnianie obiektów i  sprzętu dla 
kasyn [gry hazardowe], udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn 
i do gier hazardowych, usługi związane z kasynami, grami na pienią-
dze i grami hazardowymi, świadczenie usług w zakresie salonów gry, 
usługi salonów z grami wideo 

(111) 359603 (220) 2022 03 14 (210) 540920
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) CHUDY JOANNA MGR INŻ  JOANNA CHUDY GLAS HIT 
EKSPORT IMPORT, Wręczyca Wielka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pamiętamy
(540) 

(591) pomarańczowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, czerwony, 
czarny, biały
(531) 13 01 05, 26 01 01, 29 01 15, 27 05 01
(510), (511) 4 Knoty do  świec, Światełka nocne [świeczki], Świece, 
Świeczki, Znicze nagrobne, nieelektryczne 

(111) 359604 (220) 2022 05 27 (210) 543521
(151) 2022 11 17 (441) 2022 08 01
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE PORTY LOTNICZE, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOTNISKO WARSZAWA-RADOM
(540) 

(591) żółty, ciemnoniebieski
(531) 18 05 01, 18 05 03, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 16 Artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, Bilety dla usług 
lotniskowych, Broszury, Czasopisma-periodyki, Drukowane karty 
abonamentowe i vouchery dla usług lotniskowych, Artykuły biuro-
we, Drukowane rozkłady, Etui na identyfikatory jako artykuły biuro-
we, Etykiety papierowe odprawionego bagażu, Etykiety z  papieru 
lub kartonu, Formularze-blankiety, druki, Fotografie wydrukowane, 
Kalendarze, Katalogi, Przepustki i  identyfikatory, Katalogi, foldery 
i prospekty, Materiały biurowe, Marketingowe materiał drukowane, 
Drukowane materiały informacyjne, Drukowane materiały reklamo-
we, Materiały szkoleniowe i  instruktażowe, Drukowane materiały 
wizerunkowe, Drukowane publikacje, Czasopisma i  biuletyny, For-
mularze, blankiety, druki, Drukowane komunikaty prasowe, Raporty, 
20 Szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, Konstrukcje wystawo-
wo-reklamowe, Tablice ogłoszeniowe, Stojaki do wystawiania gazet, 
Stoiska wystawowe, 35 Imprezy promocyjne, Akcje promocyjne, 
Usługi marketingowe, reklamowe i  promocyjne, Tworzenie mate-
riałów marketingowych, reklamowych i  promocyjnych, Kampanie 
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reklamowe, Badania marketingowe, Badania opinii publicznej, Bada-
nia rynku, Badania satysfakcji, Badania zwyczajów i postaw w celach 
marketingowych, Pogłębione analizy statystyczne, rynkowe i bizne-
sowe, Filmy i animacje wizerunkowe i promocyjne, Identyfikacja wi-
zualna marki, Organizacja pokazów i prezentacji, Promocja, reklama 
turystyki i podróży, Promocja regionu i miasta, Marketing usług lot-
niczych i pozalotniczych, System identyfikacji wizualnej lotniska, Wy-
najem powierzchni reklamowych, Reklama w Internecie i Intranecie, 
Wynajem powierzchni pod punkt wystawienniczy materiałów rekla-
mowych oraz informacyjnych, Udostępnianie informacji o działalno-
ści gospodarczej za  pośrednictwem strony internetowej, Indekso-
wanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, 
Optymalizacja stron internetowych, Sprzedaż paliwa, 36 Admini-
strowanie i  zarządzanie nieruchomościami, Zarządzania nierucho-
mościami związanymi z  lotnictwem, Zarządzanie infrastrukturą lot-
niskową i  okołolotniskową, Inwestycje w  infrastrukturę lotniskową 
i okołolotniskową, Udostępnienie powierzchni do przeprowadzania 
badań marketingowych, Usługi finansowe-kantory/banki/banko-
maty, Wynajem powierzchni komercyjnej pod punkty handlowe, 
gastronomiczne i usługowe na lotnisku, Wynajem stanowisk recep-
cyjnych i  standów, Usługi powiernictwa inwestycji, Wynajem po-
wierzchni biurowej, 37 Usługi utrzymania obiektów i  infrastruktu-
ry lotniskowej, Instalacja systemów komputerowych, Konserwacja 
i  naprawy obiektów i  infrastruktury lotniskowych, Usługi nadzoru 
budowlanego, Usługi myjni samochodowej, Usługi warsztatu samo-
chodowego, Usługi wodno-kanalizacyjne, Usługi bazy technicznej, 
38 Usługi teletechniczne i teleinformatyczne, Poczta elektroniczna, 
Przesyłanie faksów, Przesyłanie on-line kartek z  życzeniami, Usługi 
telewizji w  obwodzie zamkniętym, Zapewnianie łączności radio-
wych, Udostępnianie systemu informacji lotniskowej, 39 Usługi par-
kingowe, Udostępnianie miejsc postojowych i  dróg dojazdowych 
lotniska, Usługi terminalowe i  pasażerskie, Transport po  płycie lot-
niska, Usługa szybkiego przejścia kontroli bezpieczeństwa i dostępu 
pasażera (Fast Track) oraz pasażera VIP, Wynajem powierzchni ma-
gazynowej, Dystrybucja czasopism, Wynajem sprzętu i  pojazdów 
lotniskowych, Wynajem wózków bagażowych, Udostępnianie infra-
struktury lotniska przewoźnikom i użytkownikom statków powietrz-
nych, Udostępnianie infrastruktury lotniska dla zaopatrzenia pokła-
dowego, Udostępnianie miejsca do parkowania sprzętu i pojazdów 
służących do wykonywania czynności obsługi naziemnej, Udostęp-
nianie miejsc postojowych do  odladzania statków powietrznych, 
Udostępnianie stanowisk odprawy biletowo-bagażowej wraz z wy-
posażeniem, Udostępnianie sortowania bagażu wraz z taśmociąga-
mi, Usługi parkowania samolotów w hangarach, Udostępnianie po-
mostów pasażerskich, Udostępnianie urządzeń do zasilania statków 
powietrznych w  energię elektryczną, Przewóz pasażerów, Przewóz 
towarów, Obsługa transportu lotniczego, Obsługa pasażersko-ba-
gażowa, Obsługa naziemna przewoźników lotniczych, Ratownictwo 
lotniskowe, Usługa przechowywania bagażu, 41 Organizacja konfe-
rencji prasowych, Imprezy okolicznościowe, Imprezy firmowe i spo-
tkania biznesowych, Szkolenia z zakresu przepisów ruchu pojazdów 
i  pieszych na  lotnisku, Lotniskowe szkolenia operacyjne, Szkolenia 
lotniskowe, Szkolenia korporacyjne, Szkolenia BHP, Szkolenia ochro-
ny lotnictwa cywilnego, Szkolenia w  zakresie przepisów ochrony 
przeciw pożarowej i procedur postępowania alarmowego, Szkolenia 
ratowników lotniskowej straży pożarnej, Usługi publikowania tek-
stów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektro-
nicznych, w  tym on-line, Szkolenia edukacyjne, Usługi edukacyjne, 
Wynajem obiektów sportowych, Wynajem strzelnicy, Usługa filmo-
wania i  fotografowania, 42 Nadzór techniczny nad obiektami lotni-
czymi, Usługi programowania i  tworzenia aplikacji, Hostingi stron 
internetowych, Instalacja programów komputerowych, 43 Usługi 
gastronomiczne na lotnisku, Wynajem pomieszczeń szkoleniowych 
i konferencyjnych, Wynajem powierzchni pod wystawy i ekspozycje, 
Udostępnianie pomieszczeń do modlitw, 44 Ratownictwo medycz-
ne, Usługi medyczne, 45 Usługi w  zakresie ochrony lotnisk, Usługi 
w  zakresie bezpieczeństwa osób i  bagażu na  lotniskach, Konwoje, 
asysty, eskorty na terenie lotnisk, Przechowanie przedmiotów w biu-
rze rzeczy znalezionych, Wydawanie przepustek i dostępów, Usługi 
kontroli dostępu i bezpieczeństwa statków powietrznych, Wynajem 
urządzeń ochrony osób, sprzętu i bagaży, Lotniskowa straż pożarna, 
Udzielanie licencji na korzystanie ze zdjęć, filmów i multimediów 

(111) 359605 (220) 2022 07 06 (210) 544840
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(732) ALL-DENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wilczy Krąg
(510), (511) 41 Kursy szkoleniowe, Kursy w zakresie rozwoju osobiste-
go, Nauczanie i szkolenia, Organizacja konferencji edukacyjnych, Or-
ganizowanie wydarzeń w zakresie rozwoju i edukacji, Prowadzenie 
konferencji edukacyjnych, Usługi konsultacyjne w zakresie rozwoju 
i edukacji, Warsztaty w celach szkoleniowych 
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(732) GETINGLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Proszowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PaniKa
(510), (511) 32 Ale o smaku kawy, Ale [rodzaj piwa angielskiego], Bar-
ley Wine [piwo], Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Drinki na bazie 
piwa, Czarne piwo [piwo ze  słodu palonego], Imitacja piwa, Kwas 
chlebowy [napoje bezalkoholowe], Piwo, Piwa smakowe, Piwa o ma-
łej zawartości alkoholu, Napoje na bazie piwa, Napoje bezalkoholo-
we o  smaku piwa, Piwo bezalkoholowe, Piwo bezglutenowe, Piwo 
i piwo bezalkoholowe, Piwo jasne typu ale, Piwo o smaku kawy, Piwo 
pełne jasne, Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, Piwo słodowe, Piwo 
typu koźlak, Piwo typu saison, Porter [rodzaj mocnego, ciemnego 
piwa], Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], Stout [rodzaj 
mocnego, ciemnego piwa], Aperitify bezalkoholowe, Aromatyzowane 
napoje gazowane, Bazy do koktajli bez alkoholu, Bezalkoholowe gazo-
wane napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje bez 
zawartości słodu [inne niż do  użytku medycznego], Bezalkoholowe 
napoje na bazie miodu, Bezalkoholowe napoje słodowe, Bezalkoho-
lowe napoje zawierające soki warzywne, Bezalkoholowy poncz cy-
namonowy z  suszoną persymoną [sujeonggwa], Bezalkoholowy 
poncz ryżowy [sikhye], Bezalkoholowy jabłecznik, Cydr bezalkoholo-
wy, Douzhi (sfermentowany napój z fasoli), Koktajle bezalkoholowe, 
Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], Koktajle owocowe, bez-
alkoholowe, Mieszanki do  sporządzania koktajli bezalkoholowych, 
Mrożone napoje gazowane, Napój z gotowanego ziarna jęczmienia 
z sokiem cytrynowym, Napój z gotowanego ziarna jęczmienia z so-
kiem pomarańczowym, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, Na-
poje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na ba-
zie suszonych owoców, Napoje bezalkoholowe na  bazie owoców, 
o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości 
witamin, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholo-
we o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witamina-
mi i  solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawierające soki 
owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla sportowców zawiera-
jące elektrolity, Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące 
[nie do celów medycznych], Napoje energetyzujące zawierające ko-
feinę, Napoje izotoniczne, Napoje izotoniczne [nie do celów medycz-
nych], Napoje mrożone na bazie owoców, Napoje na bazie orzechów 
i  soi, Napoje na  bazie owoców lub warzyw, Napoje na  bazie owsa 
[niebędące substytutami mleka], Napoje na  bazie ryżu brązowego, 
inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty 
mleka, Napoje na  bazie soku z  zielonych warzyw, Napoje na  bazie 
wędzonych śliwek, Napoje półmrożone, Napoje proteinowe, Napoje 
serwatkowe, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napoje wę-
glowodanowe, Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Na-
poje z fasoli mung, Napoje z guaraną, Napoje zawierające witaminy, 
Niegazowane napoje bezalkoholowe, Poncz bezalkoholowy, Poncz 
owocowy, bezalkoholowy, Ramune [japońskie napoje gazowane], 
Napoje bezalkoholowe z Sarsaparilla, Serwatka [napoje], Soki, Sorbe-
ty [napoje], Sorbety w  postaci napojów, Tonik zawierający chininę, 
Wina bezalkoholowe, Woda, Woda brzozowa, Woda gazowana 
wzbogacona witaminami [napoje], Wody, Woda klonowa, Bezalko-
holowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, Wy-
ciąg z chmielu do wytwarzania piwa, Ekstrakty chmielowe do spo-
rządzania napojów, Ekstrakty chmielu do produkcji piwa, Ekstrakty 
z  moszczu niesfermentowanego, Esencje do  produkcji napojów, 
Esencje do  wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie  w  postaci 
olejków eterycznych, Esencje do wytwarzania smakowej wody mine-
ralnej [nie  w  postaci olejków eterycznych], Koncentraty do  sporzą-
dzania napojów bezalkoholowych, Syropy do lemoniady, Koncentra-
ty do  sporządzania napojów owocowych, Likiery [bezalkoholowe], 
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Mieszanki do  sporządzana napojów sorbetowych, Moszcz konser-
wowany, niesfermentowany, Napój z  soku cytrynowego z  cukrem, 
Syropy do napojów, Proszek do wytwarzania napojów gazowanych, 
Orszada, Pastylki do  napojów gazowanych, Preparaty do  produkcji 
wody gazowanej, Preparaty do wytwarzania napojów bezalkoholo-
wych, Preparaty rozpuszczalne do  sporządzania napojów, Proszki 
do  produkcji napojów bezalkoholowych, Proszki do  sporządzania 
napojów, Proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie 
wody kokosowej, Proszki stosowane do  sporządzania napojów 
na  bazie owoców, Słodkie napoje bezalkoholowe na  bazie soków 
owocowych, Sok z cytryny do sporządzania napojów, Sok z limonki 
do sporządzania napojów, Suche mieszanki na bazie skrobi do spo-
rządzania napojów, Syrop do lemoniady, Syrop słodowy do napojów, 
Syrop z czarnej porzeczki, Syrop z soku z limonki, Syropy do napojów, 
Syropy do napojów bezalkoholowych, Syropy do produkcji lemonia-
dy, Syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, Syro-
py do  sporządzania napojów na  bazie serwatki, Syropy do  sporzą-
dzania smakowych wód mineralnych, Syropy do  wyrobu napojów, 
Syropy do  wytwarzania napojów bezalkoholowych, Syropy i  inne 
preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, Syropy owoco-
we [napoje bezalkoholowe], Zagęszczony pomarańczowy sok owo-
cowy, Wyciągi do  sporządzania napojów, Preparaty do  produkcji 
wody gazowanej, Moszcz winogronowy, niesfermentowany, 33 Al-
koholowe ekstrakty owocowe, Alkoholowe koktajle owocowe, Ape-
ritify na bazie napojów alkoholowych, Aperitify na bazie wina, Gorz-
kie nalewki alkoholowe jako aperitif, Gotowe koktajle alkoholowe, 
Gotowe koktajle na bazie wina, Gotowe napoje alkoholowe inne niż 
na bazie piwa, Japoński słodki napój alkoholowy na bazie ryżu [shiro
-zake], Koktajle, Koktajle alkoholowe w formie schłodzonej żelatyny, 
Koktajle alkoholowe zawierające mleko, Mieszanki koktajli alkoholo-
wych, Napoje alkoholowe aromatyzowane, Napoje alkoholowe 
na bazie herbaty, Napoje alkoholowe na bazie kawy, Napoje alkoho-
lowe z  owoców, Napoje alkoholowe zawierające owoce, Napoje 
energetyczne zawierające alkohol, Napoje na  bazie rumu, Napoje 
na  bazie wina, Poncz z  wina, Poncz z  rumem, Napoje zawierające 
wino [szprycer], Napoje na bazie wina, soków owocowych i wody ga-
zowanej, Poncze alkoholowe, Sangria, Wina, Wino, Wino winogrono-
we, Winogronowe wino musujące, Wino musujące, Wina musujące, 
Wina grzane, Wino kuchenne, Grzane wino, Czerwone wino, Wino 
czerwone, Białe wino, Wina alkoholowe, Wina wzmacniane, Wina 
stołowe, Wina różowe, Wino alkoholizowane, Wino owocowe, Wino 
truskawkowe, Słodkie wina, Wino jeżynowe, Wino śliwkowe, Wina 
niemusujące, Wino amontillado, Wina deserowe, Piquette [wino 
z wytłoczyn winogronowych], Wina naturalnie musujące, Owocowe 
wino musujące, Musujące białe wina, Musujące wina czerwone, Żółte 
wino ryżowe, Wino z eleuterokoku [Ogapiju], Wina o obniżonej za-
wartości alkoholu, Wino z  jeżyny koreańskiej [Bokbunjaju], Koreań-
skie tradycyjne wino ryżowe [makgeoli], Wino z owocu woskownicy 
czerwonej, Wina o chronionej nazwie pochodzenia, Japońskie słod-
kie wina z  winogron zawierające ekstrakty z  żeń-szenia i  kory chi-
nowca, Likiery, Alkohol ryżowy, Alkohole destylowane, Miód pitny, 
Likiery ziołowe, Wymieszane napoje alkoholowe, Cydr słodki, Cydr 
wytrawny, Brandy, Dżin, Rum, Wódka, Wiśniówka, Whisky słodowa, 
Whisky, Sznaps, Pitne alkohole wysokoprocentowe, 35 Organizacja 
działalności gospodarczej, Planowanie działalności gospodarczej, 
Promowanie działalności gospodarczej, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Zarządzanie działalnością handlową, Reklama, Usługi 
handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Zaopatrze-
nie osób trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych 
przedsiębiorców], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z prepara-
tami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów 
alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami al-
koholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za za-
mówieniem pocztowym związane z napojami alkoholowymi [z wy-
jątkiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą katalogów 
w  związku z  napojami alkoholowymi (z  wyjątkiem piwa), Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprze-
daży hurtowej w  związku z  piwem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą global-
nych sieci komputerowych związane z piwem, Usługi sprzedaży de-
talicznej za pomocą katalogów w związku z piwem, Usługi informacji 
handlowej w  zakresie wina, Usługi reklamowe w  zakresie promocji 

sprzedaży napojów, Usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, 
Bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w  odniesieniu do  napo-
jów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholo-
wymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoho-
lowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  preparatami 
do produkcji napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pre-
paratami do produkcji napojów, Udostępnianie informacji o produk-
tach konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, Usługi 
sprzedaży detalicznej za  pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi, 41 De-
gustacje win [usługi rozrywkowe], Degustacje win [usługi edukacyjne], 
Rozrywka związana z degustacją wina, Imprezy z degustacją win w ce-
lach edukacyjnych, Organizacja i  przeprowadzanie degustacji wina 
do  celów edukacyjnych, Organizacja i  przeprowadzanie degustacji 
wina do celów rozrywkowych, Szkoły dla kelnerów specjalizujących 
się w podawaniu win, Publikowanie materiałów drukowanych związa-
nych z  francuskimi winami, Rozrywka teatralna, Rozrywka filmowa, 
Organizowanie rozrywki, Dyskoteki, Administrowanie [organizacja] 
działalnością kulturalną, Organizowanie lokalnych wydarzeń kultural-
nych, Organizacja imprez kulturalnych i  artystycznych, Organizacja 
i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja i przepro-
wadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja imprez rozrywko-
wych, Organizowanie festiwali do  celów rozrywkowych, Organizo-
wanie festiwali w  celach kulturalnych, Organizowanie festiwali 
w celach rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach rekreacyj-
nych, Organizowanie festynów w  celach rozrywkowych, Organizo-
wanie festynów w  celach edukacyjnych, Organizowanie festynów 
w celach rekreacyjnych, Organizowanie festynów w celach kultural-
nych, Organizacja webinariów, Organizacja rozrywki na  imprezy 
urodzinowe, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie 
grupowych zajęć rekreacyjnych, Organizowanie imprez rozrywko-
wych i  kulturalnych, Organizowanie widowisk w  celach kultural-
nych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Prowadzenie imprez kul-
turalnych, Rozrywka 
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(732) GETINGLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Proszowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Getinglass
(510), (511) 32 Ale o smaku kawy, Ale [rodzaj piwa angielskiego], Bar-
ley Wine [piwo], Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Drinki na bazie 
piwa, Czarne piwo [piwo ze  słodu palonego], Imitacja piwa, Kwas 
chlebowy [napoje bezalkoholowe], Piwo, Piwa smakowe, Piwa o małej 
zawartości alkoholu, Napoje na  bazie piwa, Napoje bezalkoholowe 
o smaku piwa, Piwo bezalkoholowe, Piwo bezglutenowe, Piwo i piwo 
bezalkoholowe, Piwo jasne typu ale, Piwo o smaku kawy, Piwo pełne 
jasne, Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, Piwo słodowe, Piwo typu 
koźlak, Piwo typu saison, Porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], 
Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], Stout [rodzaj moc-
nego, ciemnego piwa], Aperitify bezalkoholowe, Aromatyzowane na-
poje gazowane, Bazy do koktajli bez alkoholu, Bezalkoholowe gazo-
wane napoje na  bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje 
bez zawartości słodu [inne niż do użytku medycznego], Bezalkoholo-
we napoje na bazie miodu, Bezalkoholowe napoje słodowe, Bezalko-
holowe napoje zawierające soki warzywne, Bezalkoholowy poncz 
cynamonowy z  suszoną persymoną [sujeonggwa], Bezalkoholowy 
poncz ryżowy [sikhye], Bezalkoholowy jabłecznik, Cydr bezalkoholo-
wy, Douzhi (sfermentowany napój z fasoli), Koktajle bezalkoholowe, 
Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], Koktajle owocowe, bez-
alkoholowe, Mieszanki do  sporządzania koktajli bezalkoholowych, 
Mrożone napoje gazowane, Napój z gotowanego ziarna jęczmienia 
z sokiem cytrynowym, Napój z gotowanego ziarna jęczmienia z so-
kiem pomarańczowym, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, Na-
poje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na ba-
zie suszonych owoców, Napoje bezalkoholowe na  bazie owoców, 
o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości 
witamin, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholo-
we o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witamina-
mi i  solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawierające soki 
owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla sportowców zawiera-
jące elektrolity, Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące 
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[nie do celów medycznych], Napoje energetyzujące zawierające ko-
feinę, Napoje izotoniczne, Napoje izotoniczne [nie do celów medycz-
nych], Napoje mrożone na bazie owoców, Napoje na bazie orzechów 
i  soi, Napoje na  bazie owoców lub warzyw, Napoje na  bazie owsa 
[niebędące substytutami mleka], Napoje na  bazie ryżu brązowego, 
inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty 
mleka, Napoje na  bazie soku z  zielonych warzyw, Napoje na  bazie 
wędzonych śliwek, Napoje półmrożone, Napoje proteinowe, Napoje 
serwatkowe, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napoje wę-
glowodanowe, Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Na-
poje z fasoli mung, Napoje z guaraną, Napoje zawierające witaminy, 
Niegazowane napoje bezalkoholowe, Poncz bezalkoholowy, Poncz 
owocowy, bezalkoholowy, Ramune [japońskie napoje gazowane], 
Napoje bezalkoholowe z Sarsaparilla, Serwatka [napoje], Soki, Sorbe-
ty [napoje], Sorbety w  postaci napojów, Tonik zawierający chininę, 
Wina bezalkoholowe, Woda, Woda brzozowa, Woda gazowana 
wzbogacona witaminami [napoje], Wody, Woda klonowa, Bezalko-
holowe ekstrakty z owoców używane do sporządzania napojów, Wy-
ciąg z chmielu do wytwarzania piwa, Ekstrakty chmielowe do spo-
rządzania napojów, Ekstrakty chmielu do produkcji piwa, Ekstrakty 
z  moszczu niesfermentowanego, Esencje do  produkcji napojów, 
Esencje do  wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie  w  postaci 
olejków eterycznych, Esencje do wytwarzania smakowej wody mine-
ralnej [nie  w  postaci olejków eterycznych], Koncentraty do  sporzą-
dzania napojów bezalkoholowych, Syropy do lemoniady, Koncentra-
ty do  sporządzania napojów owocowych, Likiery [bezalkoholowe], 
Mieszanki do  sporządzana napojów sorbetowych, Moszcz konser-
wowany, niesfermentowany, Napój z  soku cytrynowego z  cukrem, 
Syropy do napojów, Proszek do wytwarzania napojów gazowanych, 
Orszada, Pastylki do  napojów gazowanych, Preparaty do  produkcji 
wody gazowanej, Preparaty do wytwarzania napojów bezalkoholo-
wych, Preparaty rozpuszczalne do  sporządzania napojów, Proszki 
do  produkcji napojów bezalkoholowych, Proszki do  sporządzania 
napojów, Proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie 
wody kokosowej, Proszki stosowane do  sporządzania napojów 
na  bazie owoców, Słodkie napoje bezalkoholowe na  bazie soków 
owocowych, Sok z cytryny do sporządzania napojów, Sok z limonki 
do sporządzania napojów, Suche mieszanki na bazie skrobi do spo-
rządzania napojów, Syrop do lemoniady, Syrop słodowy do napojów, 
Syrop z czarnej porzeczki, Syrop z soku z limonki, Syropy do napojów, 
Syropy do napojów bezalkoholowych, Syropy do produkcji lemonia-
dy, Syropy do produkcji napojów aromatyzowanych owocami, Syro-
py do  sporządzania napojów na  bazie serwatki, Syropy do  sporzą-
dzania smakowych wód mineralnych, Syropy do  wyrobu napojów, 
Syropy do  wytwarzania napojów bezalkoholowych, Syropy i  inne 
preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, Syropy owoco-
we [napoje bezalkoholowe], Zagęszczony pomarańczowy sok owo-
cowy, Wyciągi do  sporządzania napojów, Preparaty do  produkcji 
wody gazowanej, Moszcz winogronowy, niesfermentowany, 33 Al-
koholowe ekstrakty owocowe, Alkoholowe koktajle owocowe, Ape-
ritify na bazie napojów alkoholowych, Aperitify na bazie wina, Gorz-
kie nalewki alkoholowe jako aperitif, Gotowe koktajle alkoholowe, 
Gotowe koktajle na bazie wina, Gotowe napoje alkoholowe inne niż 
na bazie piwa, Japoński słodki napój alkoholowy na bazie ryżu [shiro
-zake], Koktajle, Koktajle alkoholowe w formie schłodzonej żelatyny, 
Koktajle alkoholowe zawierające mleko, Mieszanki koktajli alkoholo-
wych, Napoje alkoholowe aromatyzowane, Napoje alkoholowe 
na bazie herbaty, Napoje alkoholowe na bazie kawy, Napoje alkoho-
lowe z  owoców, Napoje alkoholowe zawierające owoce, Napoje 
energetyczne zawierające alkohol, Napoje na  bazie rumu, Napoje 
na  bazie wina, Poncz z  wina, Poncz z  rumem, Napoje zawierające 
wino [szprycer], Napoje na bazie wina, soków owocowych i wody ga-
zowanej, Poncze alkoholowe, Sangria, Wina, Wino, Wino winogrono-
we, Winogronowe wino musujące, Wino musujące, Wina musujące, 
Wina grzane, Wino kuchenne, Grzane wino, Czerwone wino, Wino 
czerwone, Białe wino, Wina alkoholowe, Wina wzmacniane, Wina 
stołowe, Wina różowe, Wino alkoholizowane, Wino owocowe, Wino 
truskawkowe, Słodkie wina, Wino jeżynowe, Wino śliwkowe, Wina 
niemusujące, Wino amontillado, Wina deserowe, Piquette [wino 
z wytłoczyn winogronowych], Wina naturalnie musujące, Owocowe 
wino musujące, Musujące białe wina, Musujące wina czerwone, Żółte 
wino ryżowe, Wino z eleuterokoku [Ogapiju], Wina o obniżonej za-
wartości alkoholu, Wino z  jeżyny koreańskiej [Bokbunjaju], Koreań-
skie tradycyjne wino ryżowe [makgeoli], Wino z owocu woskownicy 
czerwonej, Wina o chronionej nazwie pochodzenia, Japońskie słod-

kie wina z  winogron zawierające ekstrakty z  żeń-szenia i  kory chi-
nowca, Likiery, Alkohol ryżowy, Alkohole destylowane, Miód pitny, 
Likiery ziołowe, Wymieszane napoje alkoholowe, Cydr słodki, Cydr 
wytrawny, Brandy, Dżin, Rum, Wódka, Wiśniówka, Whisky słodowa, 
Whisky, Sznaps, Pitne alkohole wysokoprocentowe, 35 Organizacja 
działalności gospodarczej, Planowanie działalności gospodarczej, 
Promowanie działalności gospodarczej, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Zarządzanie działalnością handlową, Reklama, Usługi 
handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Zaopatrze-
nie osób trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych 
przedsiębiorców], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z prepara-
tami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów 
alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami al-
koholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za za-
mówieniem pocztowym związane z napojami alkoholowymi [z wy-
jątkiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą katalogów 
w  związku z  napojami alkoholowymi (z  wyjątkiem piwa), Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych 
związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprze-
daży hurtowej w  związku z  piwem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą global-
nych sieci komputerowych związane z piwem, Usługi sprzedaży de-
talicznej za pomocą katalogów w związku z piwem, Usługi informacji 
handlowej w  zakresie wina, Usługi reklamowe w  zakresie promocji 
sprzedaży napojów, Usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, 
Bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w  odniesieniu do  napo-
jów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholo-
wymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoho-
lowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  preparatami 
do  produkcji napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  preparatami do  produkcji napojów, Udostępnianie informacji 
o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompute-
rowych związane z  napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami bezalko-
holowymi, 41 Degustacje win [usługi rozrywkowe], Degustacje win 
[usługi edukacyjne], Rozrywka związana z degustacją wina, Impre-
zy z degustacją win w celach edukacyjnych, Organizacja i przepro-
wadzanie degustacji wina do  celów edukacyjnych, Organizacja 
i przeprowadzanie degustacji wina do celów rozrywkowych, Szkoły 
dla kelnerów specjalizujących się w podawaniu win, Publikowanie 
materiałów drukowanych związanych z  francuskimi winami, Roz-
rywka teatralna, Rozrywka filmowa, Organizowanie rozrywki, Dys-
koteki, Administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Orga-
nizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, Organizacja imprez 
kulturalnych i artystycznych, Organizacja i przeprowadzanie aktyw-
ności rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kul-
turalnych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizowanie festi-
wali do  celów rozrywkowych, Organizowanie festiwali w  celach 
kulturalnych, Organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, Orga-
nizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, Organizowanie festynów 
w celach rozrywkowych, Organizowanie festynów w celach eduka-
cyjnych, Organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, Organizo-
wanie festynów w celach kulturalnych, Organizacja webinariów, Or-
ganizacja rozrywki na  imprezy urodzinowe, Organizowanie imprez 
rekreacyjnych, Organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, Or-
ganizowanie imprez rozrywkowych i  kulturalnych, Organizowanie 
widowisk w celach kulturalnych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, 
Prowadzenie imprez kulturalnych, Rozrywka 

(111) 359608 (220) 2022 07 12 (210) 545004
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) HAIRMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SKYCLINIC
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem 
medycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem me-
dycznym, Usługi informacyjne i  poradnictwo handlowe dla konsu-
mentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, 44 Usługi infor-
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macji medycznej, Usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, 
Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi medyczne, Usługi medycz-
ne w  zakresie leczenia skóry, Kliniki medyczne, Usługi chirurgii ko-
smetycznej i plastycznej, Chirurgia plastyczna, Usługi salonów pięk-
ności, Chirurgia kosmetyczna, Zabiegi kosmetyczne 

(111) 359609 (220) 2022 01 21 (210) 538946
(151) 2022 06 22 (441) 2022 02 28
(732) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUTRYSAL
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 5 Suplementy diety do  celów medycznych, Preparaty 
farmaceutyczne, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Leki dla lu-
dzi, Leki pomocnicze wspierające, Leki w płynie, Leki wzmacniające, 
Preparaty witaminowe, Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Do-
datki mineralne do żywności, Wody mineralne do celów leczniczych, 
Sole wód mineralnych do  celów leczniczych, Żywność dietetyczna 
dla celów leczniczych, Dietetyczne napoje przystosowane dla celów 
medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane dla celów me-
dycznych, Zioła lecznicze 

(111) 359610 (220) 2022 06 08 (210) 543904
(151) 2022 11 18 (441) 2022 08 01
(732) TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) poweredby tme eu
(540) 

(531) 26 11 03, 26 11 12, 27 05 01
(510), (511) 35 Reklama i marketing, usługi marketingowe, informa-
cja marketingowa, przygotowywanie planów marketingowych, pla-
nowanie strategii marketingowych, usługi konsultacyjne dotyczące 
pozyskiwania sponsorów, organizowanie promocji imprez mających 
na  celu pozyskiwanie funduszy na  cele dobroczynne, administro-
wanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospo-
darczą, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, nadzór 
nad działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, organizowanie aukcji, organizacja działalności gospo-
darczej, usługi informacji biznesowej, dostarczanie informacji mar-
ketingowych, usługi agencji informacji handlowej, marketing imprez 
i  wydarzeń, reklama, umieszczanie reklam, rozpowszechnianie re-
klam, usługi reklamowe, rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, usługi promocyjne i  reklamowe, usługi w  zakresie promocji, 
36 Usługi w  zakresie sponsoringu finansowego, sponsorowanie fi-
nansowe, sponsorowanie działalności rozrywkowej, sponsorowanie 
działalności sportowej, sponsorowanie imprez kulturalnych, sponso-
rowanie i  patronat finansowy, zbiórki funduszy i  sponsorowanie fi-
nansowe, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, usługi 
funduszu dobroczynnego, organizowanie funduszy na  cele dobro-
czynne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, usługi zbierania fun-
duszy na cele dobroczynne, organizacja zbiórek, organizacja zbiórek 
charytatywnych, zbiórki funduszy na cele charytatywne, inwestowa-
nie funduszy na cele charytatywne, pozyskiwanie kapitału, pozyski-
wanie inwestycji finansowych, pozyskiwanie kapitału finansowego, 

usługi informacji finansowej, finansowanie projektów, 41 Organi-
zacja przyjęć, organizacja seminariów, organizacja gier, organizacja 
widowisk, organizacja szkoleń, organizacja zajęć, organizowanie tur-
niejów, organizowanie konferencji, organizowanie seminariów, orga-
nizowanie wykładów, organizowanie gal, organizowanie konkursów, 
organizowanie zawodów, organizowanie gier, organizowanie roz-
rywki, organizacja konkursów edukacyjnych, organizowanie wystaw 
edukacyjnych, nauczanie i szkolenia, usługi w zakresie edukacji i na-
uczania, imprezy kulturalne, organizacja imprez rozrywkowych, orga-
nizowanie imprez edukacyjnych, szkolenia w zakresie projektowania 

(111) 359611 (220) 2022 06 09 (210) 543954
(151) 2022 11 25 (441) 2022 08 08
(732) CDA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RKS HUWDU
(510), (511) 9 Gry komputerowe, Oprogramowanie gier, Nagrania 
audio i  wideo, Dzwonki telefoniczne do  pobrania z  sieci, Muzyka, 
nagrania MP3, grafika, gry i  obrazy wideo dla bezprzewodowych, 
przenośnych urządzeń komunikacyjnych, Magnetyczne i  optyczne 
nośniki danych zawierające obrazy i/lub  dźwięki, Nośniki pamięci, 
Interaktywne dyski kompaktowe i dyski CD-ROM, Futerały do prze-
noszenia kaset i  płyt kompaktowych, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia 
głowy, Kostiumy kąpielowe, Skarpety, Kostiumy na  bale maskowe, 
Kostiumy na bale przebierańców, Rękawiczki (odzież), Pidżamy, Bieli-
zna, 28 Gry i zabawki, Gry karciane, Gry planszowe, Rzutki, Lalki, Za-
bawki dmuchane, Pluszowe zabawki, Figurki do zabawy i akcesoria 
do nich, Artykuły sportowe i sprzęt sportowy, Ozdoby choinkowe, In-
teraktywne gry elektroniczne do użytku z komputerami, Urządzenia 
do gier z wyjściem audio 

(111) 359612 (220) 2022 06 09 (210) 543966
(151) 2022 11 25 (441) 2022 08 08
(732) COTTON HIGH TECH, S L , Balsareny (ES)
(540) (znak słowny)
(540) MENSTRUALNIE ODPOWIEDZIALNI
(510), (511) 21 Dozowniki produktów higienicznych dla kobiet, 41 
Instruktaż w zakresie zachowania w towarzystwie, Usługi w zakresie 
oświaty, Usługi rozrywkowe, Usługi w zakresie zajęć sportowych 

(111) 359613 (220) 2022 08 11 (210) 546092
(151) 2023 01 23 (441) 2022 10 03
(732) POLSKA PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piłkarskie ORŁY
(540) 

(591) granatowy, biały
(531) 03 07 01, 21 03 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 Aplikacje do  pobrania, Oprogramowanie i  aplikacje 
do  urządzeń przenośnych, Elektroniczne nośniki danych, Pamięć 
USB-pendrive, Elektroniczne bazy danych, Publikacje elektroniczne, 
do  pobrania, Nagrania wideo do  pobrania, Podcasty do  pobrania, 
Muzyka cyfrowa do pobrania, Gazety elektroniczne do pobrania, 14 
Medale, Medale pamiątkowe, Firmowe nagrody za osiągnięcia w po-
staci biżuterii, Figurki-statuetki z metali szlachetnych, Statuetki z me-
tali szlachetnych i ich stopów, Posągi i figurki wykonane z lub pokryte 
szlachetnymi i  półszlachetnymi metalami lub kamieniami i  ich  imi-
tacjami, 16 Biuletyny informacyjne, Czasopisma, periodyki, Druko-
wane książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe, Dyplomy 
drukowane, Certyfikaty drukowane, Teczki-artykuły papiernicze, 
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Teczki na  dokumenty, Broszury, Drukowane foldery informacyjne, 
Papierowe artykuły piśmienne, Nalepki, Znaczki, Prospekty, Druki, 
Afisze, plakaty, Fotografie, Kalendarze, Notatniki, Materiały piśmien-
ne, Ołówki, Kredki, Pióra i  długopisy, 25 Odzież, Odzież sportowa, 
Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, Koszulki bez rę-
kawów, Nakrycia głowy, Krawaty, Szaliki, 35 Usługi reklamowe, mar-
ketingowe i promocyjne, Organizacja promocji przy użyciu mediów 
audiowizualnych, Badania opinii publicznej, Opracowywanie ankiet 
opinii publicznej, Przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących 
sondaże opinii publicznych, Informacje i opinie ekspertów dotyczą-
ce firm i przedsiębiorstw, Organizacja konkursów w celach reklamo-
wych, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych 
lub reklamowych, Organizacja wydarzeń komercyjnych, Marketing 
imprez i  wydarzeń, Organizacja i  przeprowadzanie wydarzeń mar-
ketingowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, 
Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlo-
wych, promocyjnych i reklamowych, Marketing internetowy, Organi-
zowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu, Re-
klama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności 
Internetu, Organizowanie rankingów połączonych z przyznawaniem 
nagród, Organizowanie rankingów w celach handlowych lub rekla-
mowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych 
lub reklamowych, 41 Organizowanie gier i  konkursów, Organizacja 
kwizów, gier i zawodów, Prowadzenie konkursów w Internecie, Orga-
nizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Zapewnianie rankingów 
użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Organizo-
wanie i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, Imprezy kul-
turalne, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizowanie imprez 
sportowych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Organizacja imprez 
kulturalnych i artystycznych, Organizacja i przeprowadzanie imprez 
rozrywkowych na  żywo, Rezerwowanie osobistości sportu na  im-
prezy-usługi organizatora, Organizowanie imprez w  celach kultu-
ralnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów i  sympozjów, Produkcja widowisk, Organi-
zacja widowisk, Planowanie widowisk, Usługi wydawnicze, Pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie 
elektroniczne, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, 
Publikacja elektroniczna on-line periodyków i  książek, Tworzenie, 
opracowywanie podcastów, Udostępnianie publikacji elektronicz-
nych, Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, 
Publikacja gazet elektronicznych online, Publikowanie druków w for-
mie elektronicznej w  Internecie, Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych-nie do pobrania 

(111) 359614 (220) 2022 04 14 (210) 542056
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) THEMAR IMPORT-EKSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opacz-Kolonia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ABC NA PLUSKWY
(510), (511) 5 Środki do zwalczania pluskiew, środki do tępienia i od-
straszania insektów, środki do zwalczania skutków ukąszeń pluskiew, 
pestycydy, trucizny 

(111) 359615 (220) 2022 07 07 (210) 544886
(151) 2022 11 21 (441) 2022 08 01
(732) SIPCAM OXON S p A , Mediolan (IT)
(540) (znak słowny)
(540) TERBYNE
(510), (511) 5 Produkty chemiczne do ochrony upraw i produktów rol-
nych przed szkodnikami i innymi szkodliwymi organizmami lub mikro-
organizmami, Preparaty antykryptogamiczne, fungicydy, Herbicydy, 
środki hamujące rozwój chwastów, Preparaty przeciwpasożytnicze, 
insektycydy, akarycydy, nematocydy, środki gryzoniobójcze 

(111) 359616 (220) 2022 06 09 (210) 543991
(151) 2022 11 25 (441) 2022 08 08
(732) EUROKADRA EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eurokadra EXPERT

(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 02 01 30, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 Rachunkowość, księgowość i  audyt, Doradztwo po-
datkowe [rachunkowość], Rekrutacja personelu, Zarządzanie zasoba-
mi ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Marketingu kierunkowany, 
Usługi marketingowe, doradztwo w zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w  zakresie zarządzania biz-
nesem, doradztwo w  zakresie zrządzania personelem, outsourcing 
[doradztwo biznesowe], Usługi doradztwa w  zakresie działalności 
gospodarczej, 41 Usługi edukacyjne i  szkoleniowe związane z BHP, 
Usługi szkolenia personelu, Doradztwo zawodowe, 42 Usługi do-
radztwa informatycznego, Doradztwo w sprawach komputerów 

(111) 359617 (220) 2022 07 23 (210) 545444
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) WOLANIN MAGDALENA KWIACIARNIA MAŁAM, 
Świnoujście (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wolaninka
(510), (511) 4 Świece, Świece zapachowe, Świece perfumowane, Świe-
ce okolicznościowe, Świece sojowe, Świece w  puszkach, Zapachowe 
świece aromaterapeutyczne, 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicz-
nej i  poprzez Internet następujących towarów: świece, świece zapa-
chowe, świece perfumowane, świece okolicznościowe, świece sojowe, 
świece w puszkach, zapachowe świece aromaterapeutyczne 

(111) 359618 (220) 2022 07 23 (210) 545446
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) WOLANIN MAGDALENA KWIACIARNIA MAŁAM, 
Świnoujście (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wolaninka
(540) 

(591) szary
(531) 27 05 01, 29 01 11, 05 05 20, 05 05 21
(510), (511) 4 Świece, Świece zapachowe, Świece perfumowane, Świe-
ce okolicznościowe, Świece sojowe, Świece w  puszkach, Zapachowe 
świece aromaterapeutyczne, 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicz-
nej i  poprzez Internet następujących towarów: świece, świece zapa-
chowe, świece perfumowane, świece okolicznościowe, świece sojowe, 
świece w puszkach, zapachowe świece aromaterapeutyczne 

(111) 359619 (220) 2022 07 23 (210) 545448
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) MUNTAHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mroków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZARIN KEBAB
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi barów i  restauracji, Re-
stauracje oferujące dania na  wynos, Przygotowywanie posiłków 
i  napojów, Serwowanie żywności i  napojów dla gości w  restaura-
cjach, Oferowanie żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, 
Serwowanie żywności i  napojów w  restauracjach i  barach, Usługi 
mobilnych restauracji 
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(111) 359620 (220) 2022 07 23 (210) 545449
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) EUROPEJSKA FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) High School Business Challenge
(540) 

(591) żółty, czerwony, niebieski, zielony
(531) 27 05 01, 29 01 14, 26 13 25, 07 01 08
(510), (511) 41 Organizowanie konkursów, Organizowanie konkur-
sów edukacyjnych, Administrowanie [organizacja] konkursami, Usłu-
gi edukacji biznesowej 

(111) 359621 (220) 2022 07 21 (210) 545461
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Appkomat InPost
(540) 

(591) żółty, czarny, biały
(531) 01 03 02, 01 07 12, 27 05 01, 27 05 24, 29 01 13
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i  kontenery służące 
do  sortowania, przechowywania i  wydawania paczek i  przesyłek, 
7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe służące 
do  przyjmowania, sortowania i  wydawania paczek i  przesyłek oraz 
części do  tych urządzeń, 9 Urządzenia elektroniczne zawierające 
skrytki pocztowe służące do przyjmowania sortowania i wydawania 
paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, urządzenia i progra-
my komputerowe do  obsługi elektronicznych systemów powiada-
miania za  pośrednictwem SMS lub Internetu, bankomaty, aplikacje 
mobilne, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfo-
ny, Oprogramowanie i  aplikacje do  urządzeń przenośnych, 35 Wy-
najmowanie powierzchni reklamowej, Usługi w zakresie kolportażu 
materiałów reklamowych, Usługi rozpowszechniania ogłoszeń rekla-
mowych, Usługi publikowania tekstów reklamowych, 39 Usługi ku-
rierskie, Dostarczanie przesyłek adresowych, Dostarczanie towarów 
zamówionych korespondencyjnie, Dostarczanie informacji o  skła-
dowaniu towarów oraz o  transporcie towarów, Transport Pakowa-
nie i  składowanie towarów, Usługi dostarczania przesyłek i  paczek 
do automatycznych urządzeń pocztowych, Informacja o transporcie, 
Usługi maklerstwa transportowego, rozładunek przesyłek, Informa-
cja o składowaniu, Usługi kurierskie (wiadomości lub towary), Pako-
wanie, składowanie, odbiór i przewożenie towarów, w szczególności 
magazynowanie, odbiór i  transport pakietów i  paczek, Śledzenie 
przesyłek przez elektroniczne ustalanie miejsca składowania towa-
rów i dóbr, w szczególności dokumentów, pakietów, paczek, listów 
i  palet, nieujęte w  innych klasach, Wypożyczanie kontenerów ma-
gazynowych, Usługi transportu listów, ładunków i  transportu eks-
presowego, nieujęte w  innych klasach, Usługi przechowywania 
paczek, Magazynowanie żywności, Pakowanie żywności, Dostawa 
żywności, Transport żywności, Usługi przechowywania żywności, 
Usługi transportu żywności, Usługi w  zakresie dostarczania żyw-
ności, Transport żywności w  warunkach chłodniczych, Dostawa 
żywności i napojów przygotowanych do spożycia, Pakowanie pro-
duktów spożywczych, Dostawa produktów spożywczych, Magazy-
nowanie, Magazynowanie paczek, Magazynowanie towarów, Ma-
gazynowanie I  składowanie, Magazynowanie towarów w  dużych 
ilościach, Usługi związane z magazynowaniem towarów, Logistyka 
transportu, Odbiór, transport i dostawa towarów Informacja o ma-

gazynowaniu, Śledzenie i namierzanie wysyłek [informacja o trans-
porcie], Elektroniczne śledzenie paczek na rzecz innych osób, Loka-
lizowanie i  śledzenie osób I  towarów do  celów transportu, Usługi 
doradztwa związane z e śledzeniem towarów podczas transportu 
[informacje dotyczące transportu] 

(111) 359622 (220) 2022 07 23 (210) 545450
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) PERLA HELSA EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Perla
(540) 

(591) czarny, biały
(531) 27 05 01, 29 01 12, 26 01 02, 26 01 03
(510), (511) 5 Wata higroskopijna, Suplementy diety ze sproszkowa-
nymi jagodami acai, Środki przeciw roztoczom, Octany do celów far-
maceutycznych, Kwasy do celów farmaceutycznych, Preparaty do le-
czenia trądziku, Akonityna, Plastry, Kleje do protez dentystycznych, 
Plastry do celów medycznych, Leki pomocnicze [wspierające] do ce-
lów medycznych, Preparaty do  odświeżania powietrza, Środki 
do oczyszczania powietrza, Białkowe suplementy diety, Albuminowe 
artykuły żywnościowe do celów medycznych, Preparaty albumino-
we do celów medycznych, Alkohol leczniczy, Aldehydy do celów far-
maceutycznych, Środki algobójcze, Suplementy diety zawierające 
alginiany, Alginiany do  celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki 
do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Stopy 
metali szlachetnych do  celów dentystycznych, Mleko migdałowe 
do celów farmaceutycznych, Preparaty zawierające aloes do celów far-
maceutycznych, Octan glinu do celów farmaceutycznych, Aminokwa-
sy do celów weterynaryjnych, Anestetyki [środki znieczulające], Środki 
przeciwbólowe, Kora z  angostury do  celów medycznych, Środki 
do mycia zwierząt [insektycydy], Preparaty przeciw moczeniu się, An-
tybakteryjne środki do mycia rąk, Mydła antybakteryjne, Antybiotyki, 
Środki przeciw roślinom skrytopłciowym, Tabletki przeciwutleniające, 
Obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Preparaty przeciwpasożyt-
nicze, Wata antyseptyczna, Antyseptyki, Tabletki zmniejszające ape-
tyt, Środki zmniejszające apetyt do  celów medycznych, Wata asep-
tyczna, Herbata dla astmatyków, Środki ściągające do  celów 
medycznych, Pieluchomajtki dziecięce, Pieluszki dla niemowląt, Tru-
cizny bakteryjne, Preparaty bakteryjne do  celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Preparaty bakteriologiczne do celów medycznych 
i  weterynaryjnych, Balsamy do  użytku medycznego, Balsamiczne 
preparaty do celów medycznych, Bandaże opatrunkowe, Kora do ce-
lów farmaceutycznych, Preparaty do kąpieli do celów medycznych, 
Sole do kąpieli do celów medycznych, Soda oczyszczona do celów 
farmaceutycznych, Biocydy, Biologiczne preparaty do celów wetery-
naryjnych, Biologiczne hodowle tkanek do celów medycznych, Bio-
logiczne hodowle tkanek do  celów weterynaryjnych, Preparaty 
bizmutowe do  celów farmaceutycznych, Azotan bizmutu do  celów 
farmaceutycznych, Krew do celów medycznych, Osocze krwi, Cement 
kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych, Bransoletki nasą-
czone środkiem odstraszającym owady, Wkładki do  stanika dla kar-
miących matek, Brom do celów farmaceutycznych, Preparaty rozsze-
rzające oskrzela, Okrągłe podkładki na odciski stóp, Produkty uboczne 
z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycz-
nych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Katechu do celów farma-
ceutycznych, Kalomel [fungicyd], Pastylki do ssania do celów farma-
ceutycznych, Cukier skrystalizowany do celów medycznych, Kapsułki 
na lekarstwa, Kapsułki z polimerów na bazie dendrymerów, do pro-
duktów farmaceutycznych, Karbolineum [środek przeciwpasożytni-
czy], Suplementy diety zawierające kazeinę, Olej rycynowy do celów 
medycznych, Środki do mycia bydła [insektycydy], Sztyfty kaustycz-
ne, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Drewno cedrowe 
jako środek odstraszający owady, Estry celulozy do celów farmaceu-
tycznych, Etery celulozy do celów farmaceutycznych, Spoiwa do ko-
pyt zwierzęcych, Węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, Prze-
wodniki chemiczne do  elektrod elektrokardiografów, Chemiczne 
środki antykoncepcyjne, Preparaty chemiczne do  celów farmaceu-



Nr 12/2023 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 47

tycznych, Preparaty chemiczne do  diagnozowania ciąży, Preparaty 
chemiczne do leczenia chorób roślin zbożowych, Preparaty chemicz-
ne do  zwalczania chorób winorośli, Preparaty chemiczne do  zwal-
czania pleśni, Preparaty chemiczne do zwalczania filoksery, Prepara-
ty chemiczne do  usuwania śnieci zbożowej, Preparaty chemiczne 
do  celów weterynaryjnych, Odczynniki chemiczne do  celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Preparaty chemiczno-farmaceutycz-
ne, Guma do żucia do celów medycznych, Preparaty na odmrożenia, 
Chinolina do celów medycznych, Chloroform, Kokaina, Tran, Kolagen 
do celów medycznych, Kolodium do celów farmaceutycznych, Płyny 
do  przemywania oczu, Kompresy, Kora kondurango do  celów me-
dycznych, Preparaty czyszczące do  szkieł kontaktowych, Środki 
na  odciski, Wata do  celów medycznych, Waciki do  celów medycz-
nych, Winny kamień do celów farmaceutycznych, Kreozot do celów 
farmaceutycznych, Kora krotonowa, Kultury mikroorganizmów 
do celów medycznych i weterynaryjnych, Kurara, Wywary do celów 
farmaceutycznych, Dentystyczne materiały ścierne, Amalgamaty 
dentystyczne, Amalgamaty dentystyczne ze złota, Mastyksy denty-
styczne, Wosk dentystyczny, Lakier dentystyczny, Dezodoranty, inne 
niż dla ludzi lub zwierząt, Odświeżacze do  ubrań i  tkanin, Środki 
przeczyszczające, Detergenty do celów medycznych, Chleb dla dia-
betyków przystosowany do celów medycznych, Biomarkery diagno-
styczne do celów medycznych, Preparaty diagnostyczne, Preparaty 
diagnostyczne do celów weterynaryjnych, Pieluchy dla osób cierpią-
cych na inkontynencję, Pieluchy dla zwierząt, Diastaza do celów me-
dycznych, Błonnik pokarmowy, Suplementy diety dla zwierząt, Su-
plementy diety o  działaniu kosmetycznym, Dietetyczne napoje 
przystosowane do  celów medycznych, Dietetyczna żywność przy-
stosowana do  celów medycznych, Dietetyczne substancje przysto-
sowane do celów medycznych, Środki trawienne do celów farmaceu-
tycznych, Digitalina, Olejek z  kopru do  celów leczniczych, Środki 
odkażające, Środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, Środki de-
zynfekcyjne do  celów higienicznych, Mydła dezynfekujące, Środki 
do mycia psów [insektycydy], Preparaty do irygacji do celów medycz-
nych, Materiały opatrunkowe, medyczne, Narkotyki do  celów me-
dycznych, Eliksiry [preparaty farmaceutyczne], Suplementy diety za-
wierające enzymy, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, 
Preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, Enzymy do ce-
lów medycznych, Enzymy do  celów weterynaryjnych, Ergotamina 
do celów farmaceutycznych, Estry do celów farmaceutycznych, Etery 
do celów farmaceutycznych, Eukaliptol do celów farmaceutycznych, 
Eukaliptus do celów farmaceutycznych, Wyciągi z chmielu do celów 
farmaceutycznych, Przepaski na oczy do celów medycznych, Środki 
przeciwgorączkowe, Koper włoski do  celów medycznych, Enzymy 
do celów farmaceutycznych, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażo-
ne, Mączka rybna do celów farmaceutycznych, Mąka do celów farma-
ceutycznych, Kwiat siarczany do  celów farmaceutycznych, Lep 
na muchy [taśmy], Środki do tępienia much, Lepy na muchy, Żywność 
dla niemowląt, Aldehyd mrówkowy do  celów farmaceutycznych, 
Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, Mięso 
liofilizowane przystosowane do  celów medycznych, Maść przeciw 
odmrożeniom do użytku farmaceutycznego, Trociczki do odymiania, 
Preparaty do odymiania do celów medycznych, Fungicydy, Kwas ga-
lusowy do  celów farmaceutycznych, Gumiguta do  celów medycz-
nych, Gazy do  celów medycznych, Gaza opatrunkowa, Żelatyna 
do celów medycznych, Gencjana do celów farmaceutycznych, Środki 
bakteriobójcze, Suplementy diety zawierające glukozę, Glukoza 
do celów medycznych, Gliceryna do celów medycznych, Glicerofos-
faty, Tłuszcze do celów medycznych, Tłuszcze do celów weterynaryj-
nych, Gwajakol do  celów farmaceutycznych, Guma do  celów me-
dycznych, Balsam gurjunowy do  celów medycznych, Hematogen, 
Hemoglobina, Preparaty na  hemoroidy, Środki hemostatyczne 
w sztyfcie, Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Herbaty ziołowe 
do  celów leczniczych, Herbicydy, Żywność homogenizowana przy-
stosowana do celów medycznych, Hormony do celów medycznych, 
Hydrastyna, Hydrastynina, Wodzian chloralu do celów farmaceutycz-
nych, Woda utleniona do  celów medycznych, Immunostymulanty, 
Wypełnienia skóry do  wstrzykiwania, Owadobójcze szampony dla 
zwierząt, Owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, Insektycydy, 
Kadzidełka do  odstraszania owadów, Środki odstraszające owady, 
Jodki do celów farmaceutycznych, Jod do celów farmaceutycznych, 
Jodoform, Mech irlandzki do celów medycznych, Izotopy do celów 
medycznych, Jalapa [wilec przeczyszczający], Jujuba lecznicza, Mle-
ko w  proszku dla niemowląt, Cukier mlekowy do  celów farmaceu-
tycznych, Preparaty do tępienia larw, Woda gulardowa, Suplementy 

diety zawierające lecytynę, Lecytyna do celów medycznych, Pijawki 
do  celów medycznych, Preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy], 
Preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, Mazidła, Su-
plementy diety zawierające siemię lniane, Siemię lniane do celów far-
maceutycznych, Mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycz-
nych, Suplementy diety zawierające olej lniany, Płótno opatrunkowe 
do celów medycznych, Lukrecja do celów farmaceutycznych, Płyny 
do  celów farmaceutycznych, Płyny do  celów weterynaryjnych, Lu-
pulina do  celów farmaceutycznych, Magnezja do  celów farmaceu-
tycznych, Napoje z  mleka słodowego do  celów medycznych, Słód 
do  celów farmaceutycznych, Kora mangrowa do  celów farmaceu-
tycznych, Świeczki do  masażu do  celów terapeutycznych, Podłoża 
dla kultur bakteryjnych, Preparaty medyczne do odchudzania, Lecz-
nicze płyny po goleniu, Pasza lecznicza dla zwierząt, Lecznicze środ-
ki do czyszczenia zębów, Lecznicze suche szampony, Lecznicze pły-
ny do  przemywania oczu, Lecznicze płyny do  włosów, Szampony 
lecznicze, Lecznicze szampony dla zwierząt domowych, Mydła lecz-
nicze, Lecznicze preparaty toaletowe, Napoje stosowane w lecznic-
twie, Preparaty lecznicze na porost włosów, Zioła lecznicze, Napary 
lecznicze, Borowina lecznicza, Olejki lecznicze, Korzenie lecznicze, 
Herbata lecznicza, Apteczki przenośne z wyposażeniem, Lekarstwa 
przeciw zaparciom, Leki do celów stomatologicznych, Leki dla ludzi, 
Leki do celów weterynaryjnych, Woda melisowa do celów farmaceu-
tycznych, Mentol, Maści rtęciowe, Enzymy mlekowe do celów farma-
ceutycznych, Tłuszcz dojarski [maść do pielęgnacji wymion oraz skó-
ry ludzkiej], Mineralne suplementy diety, Sole wód mineralnych, 
Wody mineralne do  celów medycznych, Mięta do  celów farmaceu-
tycznych, Wosk do modelowania do celów stomatologicznych, Mole-
skin do celów medycznych, Papier przeciwmolowy, Preparaty prze-
ciw molom, Płyny do  płukania jamy ustnej do  celów medycznych, 
Borowina do kąpieli, Gorczyca do celów farmaceutycznych, Olej gor-
czycowy do  celów medycznych, Okłady gorczycowe, Kora drzewa 
myrobalan do celów farmaceutycznych, Narkotyki, Środki uspokaja-
jące, Guma z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, Pla-
stry z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, Preparaty 
nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, Odżyw-
cze suplementy diety, Substancje odżywcze dla mikroorganizmów, 
Olejek terpentynowy do  celów farmaceutycznych, Maści do  celów 
farmaceutycznych, Opiaty, Opium, Opodeldok [maść mydlano-kam-
forowa], Preparaty organoterapeutyczne, Kąpiele tlenowe, Tlen 
do celów medycznych, Majtki chłonne dla osób cierpiących na inkon-
tynencję, Majtki higieniczne, Papier do  okładów gorczycowych, 
Środki przeciw pasożytom, Proszek perłowy do celów medycznych, 
Pektyna do  celów farmaceutycznych, Szampony przeciw wszom, 
Pepsyny do  celów farmaceutycznych, Peptony do  celów farmaceu-
tycznych, Intymne preparaty nawilżające, Pestycydy, Wazelina do ce-
lów medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceu-
tyczne do  pielęgnacji skóry, Preparaty farmaceutyczne przeciw 
łupieżowi, Preparaty przeciw oparzeniom słonecznym do celów far-
maceutycznych, Fenol do celów farmaceutycznych, Fosforany do ce-
lów farmaceutycznych, Preparaty fitoterapeutyczne do  celów me-
dycznych, Ekstrakty roślinne do  celów farmaceutycznych, Trucizny, 
Suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, Pomady do  celów 
medycznych, Porcelana na  protezy dentystyczne, Sole potasowe 
do celów medycznych, Okłady, Proszek kantarydowy, Wstępnie wy-
pełnione strzykawki do celów medycznych, Środki przeciw zrogowa-
ceniom, Preparaty do niszczenia grzybów powodujących próchnie-
nie drewna, Preparaty do zwalczania myszy, Preparaty do niszczenia 
szkodników, Preparaty zmniejszające popęd seksualny, Środki do le-
czenia oparzeń, Preparaty z  pierwiastkami śladowymi dla ludzi 
i zwierząt, Preparaty ułatwiające ząbkowanie, Suplementy diety za-
wierające propolis, Propolis do celów farmaceutycznych, Suplemen-
ty diety zawierające białko, Białkowe suplementy dla zwierząt, Pyre-
trum [proszek], Kwasja [gorzknia] do celów medycznych, Kwebracho 
do  celów medycznych, Chinina do  celów medycznych, Chinowiec 
do celów medycznych, Substancje radioaktywne do celów medycz-
nych, Radiologiczne substancje kontrastowe do celów medycznych, 
Rad do celów medycznych, Trutki na szczury, Papier odczynnikowy 
do celów medycznych, Papier odczynnikowy do celów weterynaryj-
nych, Środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, Środki lecznicze 
przeciw poceniu się, Środki odstraszające insekty dla psów, Korzenie 
rabarbaru do celów farmaceutycznych, Suplementy diety zawierają-
ce mleczko pszczele, Mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, 
Kauczuk do celów dentystycznych, Sole do celów medycznych, Sole 
do kąpieli mineralnych, Tampony, Podpaski higieniczne, Kolcorośl le-
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karska [sarsaparilla] do celów medycznych, Opaski barkowe do celów 
chirurgicznych, Woda morska do kąpieli leczniczych, Środki uspaka-
jające, Sperma do sztucznego zapłodnienia, Leki seroterapeutyczne, 
Surowice, Żele do stymulacji seksualnej, Sykatywy [środki osuszają-
ce] do celów medycznych, Tabletki wspomagające odchudzanie, Pre-
paraty do tępienia ślimaków nagich, Sole trzeźwiące, Zioła do pale-
nia do  celów medycznych, Sole sodowe do  celów medycznych, 
Preparaty do  sterylizacji gleby, Roztwory do  szkieł kontaktowych, 
Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Środki na-
senne, Skrobia do  celów dietetycznych lub farmaceutycznych, Ko-
mórki macierzyste do  celów medycznych, Komórki macierzyste 
do celów weterynaryjnych, Preparaty do sterylizacji, Sterydy, Strych-
nina, Preparaty tamujące krwawienie, Cukier do celów medycznych, 
Sulfonamidy [leki], Paski siarkowe do dezynfekcji, Maści do  leczenia 
oparzeń słonecznych, Czopki, Chirurgiczne materiały opatrunkowe, 
Kleje chirurgiczne, Implanty chirurgiczne składające się z żywych tka-
nek, Syropy do  użytku farmaceutycznego, Tabletki wspomagające 
opalanie, Materiały do plombowania zębów, Preparaty terapeutycz-
ne do kąpieli, Woda termalna, Tymol do celów farmaceutycznych, Jo-
dyna, Nalewki do celów medycznych, Chusteczki nasączane płynami 
farmaceutycznymi, Papierosy beztytoniowe do  celów medycznych, 
Ekstrakty tytoniowe [owadobójcze], Leki wzmacniające, Przeszczepy 
[żywe tkanki], Terpentyna do celów farmaceutycznych, Szczepionki, 
Płyny do przemywania pochwy do celów medycznych, Środki prze-
ciwrobacze, Środki do  tępienia szkodników, Środki wywołujące pę-
cherze, Preparaty weterynaryjne, Preparaty witaminowe, Suplementy 
witaminowe w postaci plastrów, Gąbka do ran, Sztyfty przeciw bro-
dawkom, Suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, Suplementy 
diety zawierające drożdże, Drożdże do celów farmaceutycznych 
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(591) czarny, biały
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 5 Wata higroskopijna, Suplementy diety ze sproszkowa-
nymi jagodami acai, Środki przeciw roztoczom, Octany do celów far-
maceutycznych, Kwasy do celów farmaceutycznych, Preparaty do le-
czenia trądziku, Akonityna, Plastry, Kleje do protez dentystycznych, 
Plastry do celów medycznych, Leki pomocnicze [wspierające] do ce-
lów medycznych, Preparaty do  odświeżania powietrza, Środki 
do oczyszczania powietrza, Białkowe suplementy diety, Albuminowe 
artykuły żywnościowe do celów medycznych, Preparaty albumino-
we do celów medycznych, Alkohol leczniczy, Aldehydy do celów far-
maceutycznych, Środki algobójcze, Suplementy diety zawierające 
alginiany, Alginiany do  celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki 
do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Stopy 
metali szlachetnych do  celów dentystycznych, Mleko migdałowe 
do celów farmaceutycznych, Preparaty zawierające aloes do celów 
farmaceutycznych, Octan glinu do  celów farmaceutycznych, Ami-
nokwasy do celów weterynaryjnych, Anestetyki [środki znieczulają-
ce], Środki przeciwbólowe, Kora z angostury do celów medycznych, 
Środki do mycia zwierząt [insektycydy], Preparaty przeciw mocze-
niu się, Antybakteryjne środki do mycia rąk, Mydła antybakteryjne, 
Antybiotyki, Środki przeciw roślinom skrytopłciowym, Tabletki 
przeciwutleniające, Obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Pre-
paraty przeciwpasożytnicze, Wata antyseptyczna, Antyseptyki, Ta-
bletki zmniejszające apetyt, Środki zmniejszające apetyt do  celów 
medycznych, Wata aseptyczna, Herbata dla astmatyków, Środki ścią-
gające do celów medycznych, Pieluchomajtki dziecięce, Pieluszki dla 
niemowląt, Trucizny bakteryjne, Preparaty bakteryjne do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Preparaty bakteriologiczne do celów 
medycznych i  weterynaryjnych, Balsamy do  użytku medycznego, 

Balsamiczne preparaty do celów medycznych, Bandaże opatrunko-
we, Kora do celów farmaceutycznych, Preparaty do kąpieli do celów 
medycznych, Sole do kąpieli do celów medycznych, Soda oczyszczo-
na do  celów farmaceutycznych, Biocydy, Biologiczne preparaty 
do  celów weterynaryjnych, Biologiczne hodowle tkanek do  celów 
medycznych, Biologiczne hodowle tkanek do  celów weterynaryj-
nych, Preparaty bizmutowe do  celów farmaceutycznych, Azotan 
bizmutu do  celów farmaceutycznych, Krew do  celów medycznych, 
Osocze krwi, Cement kostny do celów chirurgicznych i ortopedycz-
nych, Bransoletki nasączone środkiem odstraszającym owady, 
Wkładki do stanika dla karmiących matek, Brom do celów farmaceu-
tycznych, Preparaty rozszerzające oskrzela, Okrągłe podkładki na od-
ciski stóp, Produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów 
dietetycznych lub medycznych, Kapsułki do  celów farmaceutycz-
nych, Katechu do celów farmaceutycznych, Kalomel [fungicyd], Pa-
stylki do ssania do celów farmaceutycznych, Cukier skrystalizowany 
do celów medycznych, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki z polimerów 
na  bazie dendrymerów, do  produktów farmaceutycznych, Karboli-
neum [środek przeciwpasożytniczy], Suplementy diety zawierające 
kazeinę, Olej rycynowy do celów medycznych, Środki do mycia bydła 
[insektycydy], Sztyfty kaustyczne, Substancje żrące do celów farma-
ceutycznych, Drewno cedrowe jako środek odstraszający owady, Es-
try celulozy do celów farmaceutycznych, Etery celulozy do celów far-
maceutycznych, Spoiwa do  kopyt zwierzęcych, Węgiel drzewny 
do  celów farmaceutycznych, Przewodniki chemiczne do  elektrod 
elektrokardiografów, Chemiczne środki antykoncepcyjne, Preparaty 
chemiczne do  celów farmaceutycznych, Preparaty chemiczne 
do diagnozowania ciąży, Preparaty chemiczne do leczenia chorób ro-
ślin zbożowych, Preparaty chemiczne do zwalczania chorób winoro-
śli, Preparaty chemiczne do zwalczania pleśni, Preparaty chemiczne 
do  zwalczania filoksery, Preparaty chemiczne do  usuwania śnieci 
zbożowej, Preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, Odczyn-
niki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Prepara-
ty chemiczno-farmaceutyczne, Guma do  żucia do  celów medycz-
nych, Preparaty na  odmrożenia, Chinolina do  celów medycznych, 
Chloroform, Kokaina, Tran, Kolagen do celów medycznych, Kolodium 
do celów farmaceutycznych, Płyny do przemywania oczu, Kompresy, 
Kora kondurango do  celów medycznych, Preparaty czyszczące 
do szkieł kontaktowych, Środki na odciski, Wata do celów medycz-
nych, Waciki do celów medycznych, Winny kamień do celów farma-
ceutycznych, Kreozot do celów farmaceutycznych, Kora krotonowa, 
Kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, 
Kurara, Wywary do celów farmaceutycznych, Dentystyczne materia-
ły ścierne, Amalgamaty dentystyczne, Amalgamaty dentystyczne 
ze  złota, Mastyksy dentystyczne, Wosk dentystyczny, Lakier denty-
styczny, Dezodoranty, inne niż dla ludzi lub zwierząt, Odświeżacze 
do ubrań i tkanin, Środki przeczyszczające, Detergenty do celów me-
dycznych, Chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycz-
nych, Biomarkery diagnostyczne do  celów medycznych, Preparaty 
diagnostyczne, Preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, 
Pieluchy dla osób cierpiących na  inkontynencję, Pieluchy dla zwie-
rząt, Diastaza do  celów medycznych, Błonnik pokarmowy, Suple-
menty diety dla zwierząt, Suplementy diety o działaniu kosmetycz-
nym, Dietetyczne napoje przystosowane do  celów medycznych, 
Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Diete-
tyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Środki tra-
wienne do celów farmaceutycznych, Digitalina, Olejek z kopru do ce-
lów leczniczych, Środki odkażające, Środki dezynfekcyjne do toalet 
chemicznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Mydła 
dezynfekujące, Środki do mycia psów [insektycydy], Preparaty do iry-
gacji do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, medyczne, Nar-
kotyki do  celów medycznych, Eliksiry [preparaty farmaceutyczne], 
Suplementy diety zawierające enzymy, Preparaty enzymatyczne 
do celów medycznych, Preparaty enzymatyczne do celów weteryna-
ryjnych, Enzymy do celów medycznych, Enzymy do celów weteryna-
ryjnych, Ergotamina do celów farmaceutycznych, Estry do celów far-
maceutycznych, Etery do  celów farmaceutycznych, Eukaliptol 
do celów farmaceutycznych, Eukaliptus do celów farmaceutycznych, 
Wyciągi z  chmielu do  celów farmaceutycznych, Przepaski na  oczy 
do  celów medycznych, Środki przeciwgorączkowe, Koper włoski 
do celów medycznych, Enzymy do celów farmaceutycznych, Aptecz-
ki pierwszej pomocy, wyposażone, Mączka rybna do  celów farma-
ceutycznych, Mąka do  celów farmaceutycznych, Kwiat siarczany 
do celów farmaceutycznych, Lep na muchy [taśmy], Środki do tępie-
nia much, Lepy na muchy, Żywność dla niemowląt, Aldehyd mrówko-
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wy do celów farmaceutycznych, Żywność liofilizowana przystosowa-
na do  celów medycznych, Mięso liofilizowane przystosowane 
do  celów medycznych, Maść przeciw odmrożeniom do  użytku far-
maceutycznego, Trociczki do  odymiania, Preparaty do  odymiania 
do celów medycznych, Fungicydy, Kwas galusowy do celów farma-
ceutycznych, Gumiguta do celów medycznych, Gazy do celów me-
dycznych, Gaza opatrunkowa, Żelatyna do celów medycznych, Gen-
cjana do  celów farmaceutycznych, Środki bakteriobójcze, 
Suplementy diety zawierające glukozę, Glukoza do  celów medycz-
nych, Gliceryna do  celów medycznych, Glicerofosfaty, Tłuszcze 
do celów medycznych, Tłuszcze do celów weterynaryjnych, Gwaja-
kol do  celów farmaceutycznych, Guma do  celów medycznych, Bal-
sam gurjunowy do  celów medycznych, Hematogen, Hemoglobina, 
Preparaty na hemoroidy, Środki hemostatyczne w sztyfcie, Ekstrakty 
ziołowe do  celów medycznych, Herbaty ziołowe do  celów leczni-
czych, Herbicydy, Żywność homogenizowana przystosowana do ce-
lów medycznych, Hormony do celów medycznych, Hydrastyna, Hy-
drastynina, Wodzian chloralu do  celów farmaceutycznych, Woda 
utleniona do  celów medycznych, Immunostymulanty, Wypełnienia 
skóry do wstrzykiwania, Owadobójcze szampony dla zwierząt, Owa-
dobójcze weterynaryjne środki do  mycia, Insektycydy, Kadzidełka 
do odstraszania owadów, Środki odstraszające owady, Jodki do ce-
lów farmaceutycznych, Jod do celów farmaceutycznych, Jodoform, 
Mech irlandzki do  celów medycznych, Izotopy do  celów medycz-
nych, Jalapa [wilec przeczyszczający], Jujuba lecznicza, Mleko 
w proszku dla niemowląt, Cukier mlekowy do celów farmaceutycz-
nych, Preparaty do tępienia larw, Woda gulardowa, Suplementy die-
ty zawierające lecytynę, Lecytyna do  celów medycznych, Pijawki 
do  celów medycznych, Preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy], 
Preparaty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, Mazidła, Su-
plementy diety zawierające siemię lniane, Siemię lniane do celów far-
maceutycznych, Mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycz-
nych, Suplementy diety zawierające olej lniany, Płótno opatrunkowe 
do celów medycznych, Lukrecja do celów farmaceutycznych, Płyny 
do  celów farmaceutycznych, Płyny do  celów weterynaryjnych, Lu-
pulina do  celów farmaceutycznych, Magnezja do  celów farmaceu-
tycznych, Napoje z  mleka słodowego do  celów medycznych, Słód 
do  celów farmaceutycznych, Kora mangrowa do  celów farmaceu-
tycznych, Świeczki do  masażu do  celów terapeutycznych, Podłoża 
dla kultur bakteryjnych, Preparaty medyczne do odchudzania, Lecz-
nicze płyny po goleniu, Pasza lecznicza dla zwierząt, Lecznicze środ-
ki do czyszczenia zębów, Lecznicze suche szampony, Lecznicze pły-
ny do  przemywania oczu, Lecznicze płyny do  włosów, Szampony 
lecznicze, Lecznicze szampony dla zwierząt domowych, Mydła lecz-
nicze, Lecznicze preparaty toaletowe, Napoje stosowane w lecznic-
twie, Preparaty lecznicze na porost włosów, Zioła lecznicze, Napary 
lecznicze, Borowina lecznicza, Olejki lecznicze, Korzenie lecznicze, 
Herbata lecznicza, Apteczki przenośne z wyposażeniem, Lekarstwa 
przeciw zaparciom, Leki do celów stomatologicznych, Leki dla ludzi, 
Leki do celów weterynaryjnych, Woda melisowa do celów farmaceu-
tycznych, Mentol, Maści rtęciowe, Enzymy mlekowe do celów farma-
ceutycznych, Tłuszcz dojarski [maść do pielęgnacji wymion oraz skó-
ry ludzkiej], Mineralne suplementy diety, Sole wód mineralnych, 
Wody mineralne do  celów medycznych, Mięta do  celów farmaceu-
tycznych, Wosk do modelowania do celów stomatologicznych, Mole-
skin do celów medycznych, Papier przeciwmolowy, Preparaty prze-
ciw molom, Płyny do  płukania jamy ustnej do  celów medycznych, 
Borowina do kąpieli, Gorczyca do celów farmaceutycznych, Olej gor-
czycowy do  celów medycznych, Okłady gorczycowe, Kora drzewa 
myrobalan do celów farmaceutycznych, Narkotyki, Środki uspokaja-
jące, Guma z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, Pla-
stry z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, Preparaty 
nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, Odżyw-
cze suplementy diety, Substancje odżywcze dla mikroorganizmów, 
Olejek terpentynowy do  celów farmaceutycznych, Maści do  celów 
farmaceutycznych, Opiaty, Opium, Opodeldok [maść mydlano-kam-
forowa], Preparaty organoterapeutyczne, Kąpiele tlenowe, Tlen 
do celów medycznych, Majtki chłonne dla osób cierpiących na inkon-
tynencję, Majtki higieniczne, Papier do  okładów gorczycowych, 
Środki przeciw pasożytom, Proszek perłowy do celów medycznych, 
Pektyna do  celów farmaceutycznych, Szampony przeciw wszom, 
Pepsyny do  celów farmaceutycznych, Peptony do  celów farmaceu-
tycznych, Intymne preparaty nawilżające, Pestycydy, Wazelina do ce-
lów medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceu-
tyczne do  pielęgnacji skóry, Preparaty farmaceutyczne przeciw 

łupieżowi, Preparaty przeciw oparzeniom słonecznym do celów far-
maceutycznych, Fenol do celów farmaceutycznych, Fosforany do ce-
lów farmaceutycznych, Preparaty fitoterapeutyczne do  celów me-
dycznych, Ekstrakty roślinne do  celów farmaceutycznych, Trucizny, 
Suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, Pomady do  celów 
medycznych, Porcelana na  protezy dentystyczne, Sole potasowe 
do celów medycznych, Okłady, Proszek kantarydowy, Wstępnie wy-
pełnione strzykawki do celów medycznych, Środki przeciw zrogowa-
ceniom, Preparaty do niszczenia grzybów powodujących próchnie-
nie drewna, Preparaty do zwalczania myszy, Preparaty do niszczenia 
szkodników, Preparaty zmniejszające popęd seksualny, Środki do le-
czenia oparzeń, Preparaty z  pierwiastkami śladowymi dla ludzi 
i zwierząt, Preparaty ułatwiające ząbkowanie, Suplementy diety za-
wierające propolis, Propolis do celów farmaceutycznych, Suplemen-
ty diety zawierające białko, Białkowe suplementy dla zwierząt, Pyre-
trum [proszek], Kwasja [gorzknia] do celów medycznych, Kwebracho 
do  celów medycznych, Chinina do  celów medycznych, Chinowiec 
do celów medycznych, Substancje radioaktywne do celów medycz-
nych, Radiologiczne substancje kontrastowe do celów medycznych, 
Rad do celów medycznych, Trutki na szczury, Papier odczynnikowy 
do celów medycznych, Papier odczynnikowy do celów weterynaryj-
nych, Środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, Środki lecznicze 
przeciw poceniu się, Środki odstraszające insekty dla psów, Korzenie 
rabarbaru do celów farmaceutycznych, Suplementy diety zawierają-
ce mleczko pszczele, Mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, 
Kauczuk do celów dentystycznych, Sole do celów medycznych, Sole 
do kąpieli mineralnych, Tampony, Podpaski higieniczne, Kolcorośl le-
karska [sarsaparilla] do celów medycznych, Opaski barkowe do celów 
chirurgicznych, Woda morska do kąpieli leczniczych, Środki uspaka-
jające, Sperma do sztucznego zapłodnienia, Leki seroterapeutyczne, 
Surowice, Żele do stymulacji seksualnej, Sykatywy [środki osuszają-
ce] do celów medycznych, Tabletki wspomagające odchudzanie, Pre-
paraty do tępienia ślimaków nagich, Sole trzeźwiące, Zioła do pale-
nia do  celów medycznych, Sole sodowe do  celów medycznych, 
Preparaty do  sterylizacji gleby, Roztwory do  szkieł kontaktowych, 
Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Środki na-
senne, Skrobia do  celów dietetycznych lub farmaceutycznych, Ko-
mórki macierzyste do  celów medycznych, Komórki macierzyste 
do celów weterynaryjnych, Preparaty do sterylizacji, Sterydy, Strych-
nina, Preparaty tamujące krwawienie, Cukier do celów medycznych, 
Sulfonamidy [leki], Paski siarkowe do dezynfekcji, Maści do leczenia 
oparzeń słonecznych, Czopki, Chirurgiczne materiały opatrunkowe, 
Kleje chirurgiczne, Implanty chirurgiczne składające się z  żywych 
tkanek, Syropy do użytku farmaceutycznego, Tabletki wspomagają-
ce opalanie, Materiały do plombowania zębów, Preparaty terapeu-
tyczne do  kąpieli, Woda termalna, Tymol do  celów farmaceutycz-
nych, Jodyna, Nalewki do celów medycznych, Chusteczki nasączane 
płynami farmaceutycznymi, Papierosy beztytoniowe do celów me-
dycznych, Ekstrakty tytoniowe [owadobójcze], Leki wzmacniające, 
Przeszczepy [żywe tkanki], Terpentyna do celów farmaceutycznych, 
Szczepionki, Płyny do przemywania pochwy do celów medycznych, 
Środki przeciwrobacze, Środki do tępienia szkodników, Środki wy-
wołujące pęcherze, Preparaty weterynaryjne, Preparaty witamino-
we, Suplementy witaminowe w  postaci plastrów, Gąbka do  ran, 
Sztyfty przeciw brodawkom, Suplementy diety zawierające kiełki 
pszenicy, Suplementy diety zawierające drożdże, Drożdże do celów 
farmaceutycznych 

(111) 359624 (220) 2022 07 29 (210) 545683
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) POLSKI STANDARD PŁATNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) blik PŁACĘ PÓŹNIEJ
(540) 

(591) biały, czerwony, różowy, czarny
(531) 26 04 02, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 9 Karty kredytowe, Karty kodowane, Programy kompute-
rowe dotyczące spraw finansowych, Oprogramowanie do zarządza-
nia finansami, Oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi 
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transakcji finansowych, Oprogramowanie komputerowe dotyczące 
archiwalnych informacji finansowych, Terminale komputerowe do ce-
lów bankowych, Zapisane oprogramowanie komputerowe do zarzą-
dzania finansami, Systemy przetwarzania danych dotyczących spraw 
finansowych, 35 Reklama, Zarządzanie i doradztwo w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodarczą, 
Usługi sekretarskie i biurowe, Badania i analizy rynkowe, Ekonomicz-
ne prognozy, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności go-
spodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama za pośrednictwem 
sieci telefonii komórkowej, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszech-
nianie informacji handlowych, Rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez 
Internet, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Promocja sprze-
daży, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz 
osób trzecich, Usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami 
z klientami, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, Zarządzanie komputerowymi bazami danych, Skom-
puteryzowane zarządzanie danymi pozyskanymi za pośrednictwem 
Internetu, 36 Ubezpieczenia, Działalność finansowa, Działalność 
monetarna, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące 
transakcji w  zakresie nieruchomości, Usługi bankowe, Usługi finan-
sowe, Usługi inwestycyjne, Telefoniczne udzielanie informacji od-
nośnie konta bankowego, Usługi bankowe związane z  transferem 
funduszy z kont bankowych, Usługi depozytów pieniężnych, Usługi 
finansowych funduszy inwestycyjnych, Inwestycje finansowe, Udzie-
lanie kredytów, Organizowanie kredytów, Usługi kredytowe, Pożycz-
ki, Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debe-
towych i elektronicznych kart płatniczych, Usługi ubezpieczeniowe, 
Ubezpieczeniowe usługi brokerskie, Usługi agencyjne w zakresie do-
datkowych zabezpieczeń, Udzielanie informacji finansowych, Udzie-
lanie informacji inwestycyjnych, Informacja o ubezpieczeniach, Do-
radztwo inwestycyjne, Doradztwo finansowe i  ubezpieczeniowe, 
Zarządzanie finansami, Analizy finansowe, Prognozy finansowe, 
Bankowość online, Usługi bankowości elektronicznej, Sporządzanie 
raportów finansowych, Przygotowywanie analiz finansowych, Do-
starczanie skomputeryzowanej informacji finansowej, Usługi związa-
ne z dokonywaniem transakcji finansowych, Usługi w zakresie płat-
ności zdalnych, Usługi w  zakresie elektronicznych płatności, Usługi 
w zakresie administrowania płatności, Elektroniczna bankowość po-
przez globalną sieć komputerową [bankowość internetowa], Usługi 
finansowe świadczone przez telefon i  za  pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej lub Internetu, Usługi pośrednictwa finansowe-
go, Pośrednictwo walutowe, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Po-
średnictwo inwestycyjne, Bankowość hipoteczna i  pośrednictwo 
hipoteczne, Bankowość elektroniczna, Skomputeryzowane usługi 
bankowe, Skomputeryzowane usługi finansowe, Prowadzenie spraw 
finansowych online, Przetwarzanie transakcji płatniczych za pośred-
nictwem Internetu, Usługi płatności bezdotykowych, 38 Zapew-
nianie dostępu do baz danych dotyczących finansów, Zapewnianie 
dostępu do  sieci komputerowych związanych z  finansami, Zapew-
nianie dostępu do komputerowych baz danych dotyczących działal-
ności finansowej, Zapewnianie elektronicznych połączeń telekomu-
nikacyjnych w  związku z  działalnością finansową, Dostęp do  treści, 
stron internetowych i portali związanych z działalnością finansową, 
Przesyłanie informacji dotyczących finansów drogą online, Usługi 
łączności elektronicznej dla instytucji finansowych, Usługi łączności 
elektronicznej w zakresie przygotowywania informacji finansowych, 
Usługi telekomunikacyjne pomiędzy instytucjami finansowymi, 
Udostępnianie urządzeń łącznościowych do  wymiany danych cy-
frowych z instytucjami finansowymi, Udostępnianie urządzeń trans-
misyjnych umożliwiających wymianę danych dotyczących finansów 
drogą elektroniczną, Udostępnianie komputerowej bazy danych 
dotyczącej działalności finansowej, 42 Badania naukowe, Badania 
techniczne, Projektowanie techniczne, Usługi naukowe i  technolo-
giczne, Usługi badawczo-rozwojowe, Projektowanie komputerów, 
Projektowanie programów komputerowych, Programowanie kom-
puterów i konserwacja programów komputerowych, Opracowywa-
nie programów do danych, Badania dotyczące programów kompu-
terowych, Projektowanie systemów komputerowych, Projektowanie 
systemów informatycznych związanych z  finansami, Projektowanie 
systemów przetwarzania danych, Projektowanie i  rozwój oprogra-
mowania komputerowego, Projektowanie i  rozwój sprzętu kom-

puterowego, Rozwój sprzętu komputerowego, Świadczenie usług 
zabezpieczeń w  zakresie sieci komputerowych, dostępu do  kom-
puterów i skomputeryzowanych transakcji, Doradztwo projektowe, 
Planowanie projektu, Hosting stron internetowych, Wynajmowanie 
[udostępnianie] zasobów serwerów sieci komputerowych, Wyna-
jem komputerów, Wynajem oprogramowania komputerowego, Do-
radztwo w sprawach sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakre-
sie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania 
komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Odzyskiwanie da-
nych komputerowych, Opracowywanie systemów komputerowych, 
Integracja systemów i  sieci komputerowych, Konfiguracja oprogra-
mowania komputerowego, Konfiguracja komputerowego oprogra-
mowania sprzętowego, Usługi konfiguracji sieci komputerowych, 
Testowanie programów komputerowych, Zarządzanie projektami 
komputerowymi, Profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, 
Usługi migracji danych, Udostępnianie informacji w zakresie techno-
logii naukowej, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, 
Projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych 
elektronicznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzy-
skiwania systemów informatycznych 

(111) 359625 (220) 2022 07 29 (210) 545685
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) ROMANICZYK KATARZYNA, Tyniec Mały (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JeszczeBliżej
(540) 

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 02 09 01, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  chustami 
do noszenia niemowląt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z no-
sidełkami dla niemowląt do noszenia na ciele, 41 Organizacja szkoleń 

(111) 359626 (220) 2022 04 11 (210) 541900
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) ARPOL OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUMAR CENTRUM
(540) 

(531) 26 11 12, 27 05 01
(510), (511) 35 Dekoracja wystaw sklepowych, Organizacja wydarzeń 
komercyjnych, Pokazy towarów, Prezentowanie produktów w  me-
diach dla celów sprzedaży detalicznej, Wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wystawy w  celach 
handlowych lub reklamowych, 36 Organizowanie wynajmu nieru-
chomości, Usługi związane z  majątkiem nieruchomym, Wynajem 
powierzchni biurowej, Zarządzanie nieruchomością, Wynajmowanie 
centrów handlowych, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży deta-
licznej, Wynajem sal wystawowych 

(111) 359627 (220) 2022 04 12 (210) 541970
(151) 2022 08 31 (441) 2022 05 16
(732) ARPOL OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pałac Romantyczny
(510), (511) 35 Zarządzanie hotelami, 41 Kultura fizyczna, Organizowa-
nie balów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie 
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i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, 
Organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowa-
nie imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu re-
kreacyjnego, Usługi rozrywkowe, 43 Biura zakwaterowania [hotele, 
pensjonaty], Kafeterie [bufety], Rezerwacje miejsc w hotelach, Usługi 
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjaz-
dami i wyjazdami], Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie zakwatero-
wania w hotelach, Wynajmowanie sal na zebrania, 44 Usługi saun 

(111) 359628 (220) 2022 08 09 (210) 545957
(151) 2023 02 28 (441) 2022 09 26
(732) DEVENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bella
(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) 359629 (220) 2022 09 09 (210) 547030
(151) 2023 02 10 (441) 2022 10 24
(732) SHESTERNENKO DMITRII, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AROMA KING
(540) 

(531) 24 09 05, 24 09 09, 26 11 06, 26 11 08, 27 05 01

(510), (511) 1 Produkty chemiczne do sporządzania produktów zapa-
chowych, Substancje chemiczne do użytku w produkcji detergentów 
zapachowych, Syntetyczne składniki zapachowe, Wodne mieszaniny 
chemiczne, Mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produk-
cji żywności i napojów, Substancje, materiały i preparaty chemiczne 
oraz surowce naturalne, 3 Zapachy, Preparaty zapachowe, Olejki za-
pachowe, Substancje aromatyczne do  zapachów, Aromaty, Aroma-
tyczne olejki eteryczne, Olejki eteryczne, Olejki nielecznicze, Zmie-
szane olejki eteryczne, Aromaty [olejki eteryczne], Olejki do  celów 
perfumeryjnych, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Olejki 
eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, 5 Papiero-
sy beztytoniowe do celów medycznych, Papierosy kretek (goździko-
we) do użytku medycznego, 34 Papierosy elektroniczne, Papierosy 
zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, Tytoń lu-
zem, do zwijania i do fajek, Beztytoniowe doustne torebki nikotyno-
we [nie do użytku medycznego], Fajki do palenia mentolowych za-
mienników tytoniu, Melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], Snus, Snus 
bez tytoniu, Snus z tytoniem, Substancje do inhalowania za pomocą 
fajek wodnych, zwłaszcza substancje aromatyczne, Substytuty tyto-
niu, Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Tabaka, Tabaka 
bez tytoniu, Tabaka z tytoniem, Tytoń, Tytoń aromatyzowany, Tytoń 
bezdymny, Tytoń do  fajek, Tytoń do palenia, Tytoń do papierosów, 
Wyroby tytoniowe, Tytoń mentolowy, Papierosy, Cygara, Cygaretki, 
Artykuły dla palaczy z  metalu szlachetnego, Artykuły dla palaczy, 
nie  z  metalu szlachetnego, Bibułki papierosowe, Cybuchy do  fajek, 
Bloczki bibułki papierosowej, Cygarniczki, Elektroniczne fajki do ty-
toniu, Etui do papierosów elektronicznych, Etui na cygara, Fajki, Fajki 
na tytoń mentolowy, Filtry do papierosów, Filtry do tytoniu, Gilotyn-
ki do  cygar, Gilzy papierosowe, Papierosy (Kieszonkowe przyrządy 
do  skręcania-), Produkty tytoniowe przeznaczone do  ogrzewania, 
Popielnice, Papierowe ustniki papierosowe z  filtrami, Przybory 
do  czyszczenia fajek, Pudełka na  papierosy elektroniczne, Ręczne 
urządzenia do wstrzykiwania tytoniu w papierowe rolki, Skrobaczki 
do fajek, Przyrządy do obcinania papierosów, Torebki na fajki, Ubijaki 
do  fajek, Uchwyty do  papierosów elektronicznych, Urządzenia 
do  podgrzewania substytutów tytoniu w  celu wdychania, Środki 
czyszczące do papierosów elektronicznych, Urządzenia do podgrze-
wania tytoniu w celu wdychania, Ustniki do fajek, Ustniki do papiero-
sów, Ustniki do cygar, Woreczki na tytoń, Zatyczki do fajek [przybory 
dla palaczy], Aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania 
wkładów do elektronicznych papierosów, Atomizery do papierosów 
elektronicznych, Ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, Cygara 
elektroniczne, Inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papie-
rosów tytoniowych, Kartomizery do  papierosów elektronicznych, 
Kartridże do  papierosów elektronicznych, Naboje do  kartridżów 
do  papierosów elektronicznych, Płyn do  papierosów elektronicz-
nych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, Płyn do  papierosów 
elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy, Płyny 
do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w pły-
nie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papiero-
sów, Smoła tytoniowa do  użytku w  papierosach elektronicznych, 
Urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających ni-
kotynę, Urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowej, Wapory-
zatory dla palaczy, do stosowania doustnego, Waporyzatory do bez-
dymnych papierosów, Wkłady zawierające chemiczne substancje 
aromatyczne w  płynie do  papierosów elektronicznych, Zestawy 
do  palenia papierosów elektronicznych, Środki aromatyzujące 
do  stosowania w  papierosach elektronicznych, inne niż olejki ete-
ryczne, Zapałki bezpieczne, Zapałki siarkowe, Pojemniki na zapałki, 
Pudełka na  zapałki, Wkładki aromatyzujące do  wyrobów tytonio-
wych, Akcesoria aromatyzujące do  wyrobów tytoniowych, Elektro-
niczne fajki wodne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: zapachy, Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: zapachy, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty zapa-
chowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: preparaty zapachowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: olejki zapachowe, Usługi handlu hurto-
wego związane z  następującymi produktami: olejki zapachowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
substancje aromatyczne do  zapachów, Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: substancje aromatyczne 
do zapachów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: aromaty, Usługi handlu hurtowego związane z  na-
stępującymi produktami: aromaty, Usługi sprzedaży detalicznej 
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związane z następującymi produktami: aromatyczne olejki eterycz-
ne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
aromatyczne olejki eteryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: olejki eteryczne, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: olejki eteryczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: olejki 
nielecznicze, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: olejki nielecznicze, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: zmieszane olejki eteryczne, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: zmiesza-
ne olejki eteryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: aromaty [olejki eteryczne], Usługi handlu hur-
towego związane z  następującymi produktami: aromaty [olejki 
eteryczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: olejki do  celów perfumeryjnych, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: olejki do celów perfu-
meryjnych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: olejki esencjonalne i  ekstrakty aromatyczne, Usługi 
handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: olejki 
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: olejki eteryczne do  użytku 
w produkcji wyrobów zapachowych, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: olejki eteryczne do użytku w pro-
dukcji wyrobów zapachowych, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: tytoń luzem, do zwijania i do fajek, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
tytoń luzem, do  zwijania i  do  fajek, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: beztytoniowe doustne to-
rebki nikotynowe [nie do użytku medycznego], Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: beztytoniowe doustne 
torebki nikotynowe [nie do użytku medycznego], Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: fajki do  palenia 
mentolowych zamienników tytoniu, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: fajki do palenia mentolowych za-
mienników tytoniu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], Usługi 
handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: melasa 
ziołowa [zamienniki tytoniu], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: snus, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: snus, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: snus bez tytoniu, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: snus bez ty-
toniu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: snus z  tytoniem, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: snus z tytoniem, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: substancje do inha-
lowania za pomocą fajek wodnych, zwłaszcza substancje aromatycz-
ne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
substancje do  inhalowania za  pomocą fajek wodnych, zwłaszcza 
substancje aromatyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: substytuty tytoniu, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: substytuty tytoniu, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Usługi handlu hurto-
wego związane z  następującymi produktami: substytuty tytoniu 
(nie  do  celów medycznych), Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: tabaka, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: tabaka, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: tabaka bez tytoniu, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: tabaka 
bez tytoniu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: tabaka z tytoniem, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: tabaka z  tytoniem, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: tytoń, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: tytoń, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: tytoń 
aromatyzowany, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: tytoń aromatyzowany, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: tytoń bezdymny, Usługi han-
dlu hurtowego związane z  następującymi produktami: tytoń bez-
dymny, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: tytoń do  fajek, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: tytoń do fajek, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: tytoń do  palenia, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: ty-

toń do palenia, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: tytoń do  papierosów, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: tytoń do papierosów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wyro-
by tytoniowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: wyroby tytoniowe, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z  następującymi produktami: tytoń mentolowy, Usługi handlu 
hurtowego związane z  następującymi produktami: tytoń mentolo-
wy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: papierosy, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: papierosy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: cygara, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: cygara, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: cygaretki, Usługi handlu hur-
towego związane z  następującymi produktami: cygaretki, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: arty-
kuły dla palaczy z  metalu szlachetnego, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: artykuły dla palaczy z metalu 
szlachetnego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: artyku-
ły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: bibułki papierosowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: bibułki 
papierosowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: cybuchy do fajek, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: cybuchy do fajek, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: bloczki bibułki 
papierosowej, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: bloczki bibułki papierosowej, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: cygarniczki, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: cygarniczki, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
elektroniczne fajki do  tytoniu, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: elektroniczne fajki do  tytoniu, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: etui 
do papierosów elektronicznych, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: etui do  papierosów elektronicznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
etui na cygara, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: etui na  cygara, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: fajki, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z  następującymi produktami: fajki, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: fajki na  tytoń mentolowy, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: faj-
ki na tytoń mentolowy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: filtry do papierosów, Usługi handlu hurto-
wego związane z  następującymi produktami: filtry do  papierosów, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
filtry do tytoniu, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: filtry do tytoniu, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: gilotynki do cygar, Usługi handlu hur-
towego związane z  następującymi produktami: gilotynki do  cygar, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
gilzy papierosowe, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: gilzy papierosowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: papierosy (Kieszonkowe 
przyrządy do skręcania-), Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: papierosy (Kieszonkowe przyrządy do skrę-
cania-), Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: produkty tytoniowe przeznaczone do ogrzewania, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: produkty 
tytoniowe przeznaczone do ogrzewania, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: popielnice, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: popielnice, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pa-
pierowe ustniki papierosowe z  filtrami, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: papierowe ustniki papieroso-
we z filtrami, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: przybory do czyszczenia fajek, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: przybory do czyszczenia 
fajek, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: pudełka na papierosy elektroniczne, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: pudełka na papierosy 
elektroniczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
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mi produktami: ręczne urządzenia do  wstrzykiwania tytoniu w  pa-
pierowe rolki, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: ręczne urządzenia do wstrzykiwania tytoniu w papiero-
we rolki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: skrobaczki do  fajek, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: skrobaczki do fajek, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: przyrządy do ob-
cinania papierosów, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: przyrządy do obcinania papierosów, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: torebki 
na fajki, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: torebki na fajki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: ubijaki do  fajek, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: ubijaki do fajek, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: uchwyty 
do papierosów elektronicznych, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: uchwyty do  papierosów elektronicz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: urządzenia do podgrzewania substytutów tytoniu w celu 
wdychania, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: urządzenia do podgrzewania substytutów tytoniu w celu 
wdychania, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: środki czyszczące do papierosów elektronicznych, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: środki 
czyszczące do papierosów elektronicznych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: urządzenia do  pod-
grzewania tytoniu w celu wdychania, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z  następującymi produktami: urządzenia do  podgrzewania 
tytoniu w  celu wdychania, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: ustniki do fajek, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: ustniki do fajek, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ustniki 
do papierosów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: ustniki do  papierosów, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: ustniki do cygar, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: ustniki do cy-
gar, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: woreczki na  tytoń, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: woreczki na  tytoń, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: zatyczki do fajek 
[przybory dla palaczy], Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: zatyczki do fajek [przybory dla palaczy], Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: aro-
maty chemiczne w  płynie stosowane do  napełniania wkładów 
do elektronicznych papierosów, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: aromaty chemiczne w płynie stosowa-
ne do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: atomi-
zery do papierosów elektronicznych, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: atomizery do papierosów elektro-
nicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, Usługi han-
dlu hurtowego związane z  następującymi produktami: ciekłe roz-
twory do użytku w e-papierosach, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z  następującymi produktami: cygara elektroniczne, Usługi 
handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: cygara 
elektroniczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papie-
rosów tytoniowych, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: inhalatory do  stosowania jako alternatywa dla 
papierosów tytoniowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: kartomizery do  papierosów elektro-
nicznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: kartomizery do papierosów elektronicznych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: kartridże 
do papierosów elektronicznych, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: kartridże do  papierosów elektronicz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: naboje do  kartridżów do  papierosów elektronicznych, Usługi 
handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: naboje 
do kartridżów do papierosów elektronicznych, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z  następującymi produktami: papierosy elektro-
niczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: papierosy elektroniczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: płyn do  papierosów elektronicznych 

[e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: płyn do papierosów elektro-
nicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: płyn do papiero-
sów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: płyn 
do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol propyle-
nowy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające 
aromaty w  płynie stosowane do  napełniania wkładów do  elektro-
nicznych papierosów, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: płyny do  elektronicznych papierosów [e-płyn] 
zawierające aromaty w  płynie stosowane do  napełniania wkładów 
do  elektronicznych papierosów, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: smoła tytoniowa do użytku w pa-
pierosach elektronicznych, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: smoła tytoniowa do użytku w papierosach 
elektronicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji 
zawierających nikotynę, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: urządzenia elektroniczne do aerozoli do inha-
lacji zawierających nikotynę, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: urządzenia elektroniczne do  inhalacji 
nikotynowej, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: urządzenia elektroniczne do  inhalacji nikotynowej, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: waporyzatory dla 
palaczy, do  stosowania doustnego, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: waporyzatory do  bezdym-
nych papierosów, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: waporyzatory do  bezdymnych papierosów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wkłady 
zawierające chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papie-
rosów elektronicznych, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: wkłady zawierające chemiczne substancje 
aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: zestawy 
do  palenia papierosów elektronicznych, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: zestawy do palenia papiero-
sów elektronicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: środki aromatyzujące do stosowania w papie-
rosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: środki aromaty-
zujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki 
eteryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: zapałki bezpieczne, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: zapałki bezpieczne, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: zapałki siarkowe, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: za-
pałki siarkowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: pojemniki na  zapałki, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: pojemniki na zapałki, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pudeł-
ka zapałek, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: pudełka zapałek, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: wkładki aromatyzowane do  produk-
tów tytoniowych, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: wkładki aromatyzowane do  produktów tytonio-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
towarami: elektroniczne fajki wodne, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: elektroniczne fajki wodne 

(111) 359630 (220) 2022 09 09 (210) 547033
(151) 2023 02 10 (441) 2022 10 24
(732) SHESTERNENKO DMITRII, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Symetricus AROMA KING
(510), (511) 1 Produkty chemiczne do sporządzania produktów zapa-
chowych, Substancje chemiczne do użytku w produkcji detergentów 
zapachowych, Syntetyczne składniki zapachowe, Wodne mieszaniny 
chemiczne, Mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produk-
cji żywności i napojów, Substancje, materiały i preparaty chemiczne 
oraz surowce naturalne, 3 Zapachy, Preparaty zapachowe, Olejki za-
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pachowe, Substancje aromatyczne do  zapachów, Aromaty, Aroma-
tyczne olejki eteryczne, Olejki eteryczne, Olejki nielecznicze, Zmie-
szane olejki eteryczne, Aromaty [olejki eteryczne], Olejki do  celów 
perfumeryjnych, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Olejki 
eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, 5 Papiero-
sy beztytoniowe do celów medycznych, Papierosy kretek (goździko-
we) do użytku medycznego, 34 Papierosy elektroniczne, Papierosy 
zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, Tytoń lu-
zem, do zwijania i do fajek, Beztytoniowe doustne torebki nikotyno-
we [nie do użytku medycznego], Fajki do palenia mentolowych za-
mienników tytoniu, Melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], Snus, Snus 
bez tytoniu, Snus z tytoniem, Substancje do inhalowania za pomocą 
fajek wodnych, zwłaszcza substancje aromatyczne, Substytuty tyto-
niu, Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Tabaka, Tabaka 
bez tytoniu, Tabaka z tytoniem, Tytoń, Tytoń aromatyzowany, Tytoń 
bezdymny, Tytoń do  fajek, Tytoń do palenia, Tytoń do papierosów, 
Wyroby tytoniowe, Tytoń mentolowy, Papierosy, Cygara, Cygaretki, 
Artykuły dla palaczy z  metalu szlachetnego, Artykuły dla palaczy, 
nie  z  metalu szlachetnego, Bibułki papierosowe, Cybuchy do  fajek, 
Bloczki bibułki papierosowej, Cygarniczki, Elektroniczne fajki do ty-
toniu, Etui do papierosów elektronicznych, Etui na cygara, Fajki, Fajki 
na tytoń mentolowy, Filtry do papierosów, Filtry do tytoniu, Gilotyn-
ki do  cygar, Gilzy papierosowe, Papierosy (Kieszonkowe przyrządy 
do  skręcania-), Produkty tytoniowe przeznaczone do  ogrzewania, 
Popielnice, Papierowe ustniki papierosowe z  filtrami, Przybory 
do  czyszczenia fajek, Pudełka na  papierosy elektroniczne, Ręczne 
urządzenia do wstrzykiwania tytoniu w papierowe rolki, Skrobaczki 
do fajek, Przyrządy do obcinania papierosów, Torebki na fajki, Ubijaki 
do  fajek, Uchwyty do  papierosów elektronicznych, Urządzenia 
do  podgrzewania substytutów tytoniu w  celu wdychania, Środki 
czyszczące do papierosów elektronicznych, Urządzenia do podgrze-
wania tytoniu w celu wdychania, Ustniki do fajek, Ustniki do papiero-
sów, Ustniki do cygar, Woreczki na tytoń, Zatyczki do fajek [przybory 
dla palaczy], Aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania 
wkładów do elektronicznych papierosów, Atomizery do papierosów 
elektronicznych, Ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, Cygara 
elektroniczne, Inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papie-
rosów tytoniowych, Kartomizery do  papierosów elektronicznych, 
Kartridże do  papierosów elektronicznych, Naboje do  kartridżów 
do  papierosów elektronicznych, Płyn do  papierosów elektronicz-
nych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, Płyn do  papierosów 
elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy, Płyny 
do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w pły-
nie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papiero-
sów, Smoła tytoniowa do  użytku w  papierosach elektronicznych, 
Urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających ni-
kotynę, Urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowej, Wapory-
zatory dla palaczy, do stosowania doustnego, Waporyzatory do bez-
dymnych papierosów, Wkłady zawierające chemiczne substancje 
aromatyczne w  płynie do  papierosów elektronicznych, Zestawy 
do  palenia papierosów elektronicznych, Środki aromatyzujące 
do  stosowania w  papierosach elektronicznych, inne niż olejki ete-
ryczne, Zapałki bezpieczne, Zapałki siarkowe, Pojemniki na zapałki, 
Pudełka na  zapałki, Wkładki aromatyzujące do  wyrobów tytonio-
wych, Akcesoria aromatyzujące do  wyrobów tytoniowych, Elektro-
niczne fajki wodne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: zapachy, Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: zapachy, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty zapa-
chowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: preparaty zapachowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: olejki zapachowe, Usługi handlu hurto-
wego związane z  następującymi produktami: olejki zapachowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
substancje aromatyczne do  zapachów, Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: substancje aromatyczne 
do zapachów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: aromaty, Usługi handlu hurtowego związane z  na-
stępującymi produktami: aromaty, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: aromatyczne olejki eterycz-
ne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
aromatyczne olejki eteryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: olejki eteryczne, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: olejki eteryczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: olejki 

nielecznicze, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: olejki nielecznicze, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: zmieszane olejki eteryczne, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: zmiesza-
ne olejki eteryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: aromaty [olejki eteryczne], Usługi handlu hur-
towego związane z  następującymi produktami: aromaty [olejki 
eteryczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: olejki do  celów perfumeryjnych, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: olejki do celów perfu-
meryjnych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: olejki esencjonalne i  ekstrakty aromatyczne, Usługi 
handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: olejki 
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: olejki eteryczne do  użytku 
w produkcji wyrobów zapachowych, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: olejki eteryczne do użytku w pro-
dukcji wyrobów zapachowych, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: tytoń luzem, do zwijania i do fajek, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
tytoń luzem, do  zwijania i  do  fajek, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: beztytoniowe doustne to-
rebki nikotynowe [nie do użytku medycznego], Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: beztytoniowe doustne 
torebki nikotynowe [nie do użytku medycznego], Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: fajki do  palenia 
mentolowych zamienników tytoniu, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: fajki do palenia mentolowych za-
mienników tytoniu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], Usługi 
handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: melasa 
ziołowa [zamienniki tytoniu], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: snus, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: snus, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: snus bez tytoniu, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: snus bez ty-
toniu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: snus z  tytoniem, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: snus z tytoniem, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: substancje do inha-
lowania za pomocą fajek wodnych, zwłaszcza substancje aromatycz-
ne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
substancje do  inhalowania za  pomocą fajek wodnych, zwłaszcza 
substancje aromatyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: substytuty tytoniu, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: substytuty tytoniu, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Usługi handlu hurto-
wego związane z  następującymi produktami: substytuty tytoniu 
(nie  do  celów medycznych), Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: tabaka, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: tabaka, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: tabaka bez tytoniu, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: tabaka 
bez tytoniu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: tabaka z tytoniem, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: tabaka z  tytoniem, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: tytoń, Usługi 
handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: tytoń, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
tytoń aromatyzowany, Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: tytoń aromatyzowany, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z  następującymi produktami: tytoń bezdymny, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
tytoń bezdymny, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: tytoń do fajek, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: tytoń do fajek, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: tytoń do palenia, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: ty-
toń do palenia, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: tytoń do  papierosów, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: tytoń do papierosów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wyro-
by tytoniowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: wyroby tytoniowe, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
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ne z  następującymi produktami: tytoń mentolowy, Usługi handlu 
hurtowego związane z  następującymi produktami: tytoń mentolo-
wy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: papierosy, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: papierosy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: cygara, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: cygara, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: cygaretki, Usługi handlu hur-
towego związane z  następującymi produktami: cygaretki, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: arty-
kuły dla palaczy z  metalu szlachetnego, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: artykuły dla palaczy z metalu 
szlachetnego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: artyku-
ły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: bibułki papierosowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: bibułki 
papierosowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: cybuchy do fajek, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: cybuchy do fajek, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: bloczki bibułki 
papierosowej, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: bloczki bibułki papierosowej, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: cygarniczki, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: cygarniczki, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
elektroniczne fajki do  tytoniu, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: elektroniczne fajki do  tytoniu, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: etui 
do papierosów elektronicznych, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: etui do  papierosów elektronicznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
etui na cygara, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: etui na  cygara, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: fajki, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z  następującymi produktami: fajki, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: fajki na  tytoń mentolowy, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: faj-
ki na tytoń mentolowy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: filtry do papierosów, Usługi handlu hurto-
wego związane z  następującymi produktami: filtry do  papierosów, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
filtry do tytoniu, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: filtry do tytoniu, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: gilotynki do cygar, Usługi handlu hur-
towego związane z  następującymi produktami: gilotynki do  cygar, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
gilzy papierosowe, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: gilzy papierosowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: papierosy (Kieszonkowe 
przyrządy do skręcania-), Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: papierosy (Kieszonkowe przyrządy do skrę-
cania-), Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: produkty tytoniowe przeznaczone do ogrzewania, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: produkty 
tytoniowe przeznaczone do ogrzewania, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: popielnice, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: popielnice, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pa-
pierowe ustniki papierosowe z  filtrami, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: papierowe ustniki papieroso-
we z filtrami, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: przybory do czyszczenia fajek, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: przybory do czyszczenia 
fajek, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: pudełka na papierosy elektroniczne, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: pudełka na papierosy 
elektroniczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: ręczne urządzenia do  wstrzykiwania tytoniu w  pa-
pierowe rolki, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: ręczne urządzenia do wstrzykiwania tytoniu w papiero-
we rolki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: skrobaczki do  fajek, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: skrobaczki do fajek, Usługi sprzedaży 

detalicznej związane z następującymi produktami: przyrządy do ob-
cinania papierosów, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: przyrządy do obcinania papierosów, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: torebki 
na fajki, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: torebki na fajki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: ubijaki do  fajek, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: ubijaki do fajek, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: uchwyty 
do papierosów elektronicznych, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: uchwyty do  papierosów elektronicz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: urządzenia do podgrzewania substytutów tytoniu w celu 
wdychania, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: urządzenia do podgrzewania substytutów tytoniu w celu 
wdychania, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: środki czyszczące do papierosów elektronicznych, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: środki 
czyszczące do papierosów elektronicznych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: urządzenia do  pod-
grzewania tytoniu w celu wdychania, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z  następującymi produktami: urządzenia do  podgrzewania 
tytoniu w  celu wdychania, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: ustniki do fajek, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: ustniki do fajek, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ustni-
ki do papierosów, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: ustniki do papierosów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: ustniki do cygar, Usługi 
handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: ustniki 
do  cygar, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: woreczki na tytoń, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: woreczki na  tytoń, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: zatyczki do fajek 
[przybory dla palaczy], Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: zatyczki do fajek [przybory dla palaczy], Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: aro-
maty chemiczne w  płynie stosowane do  napełniania wkładów 
do elektronicznych papierosów, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: aromaty chemiczne w płynie stosowa-
ne do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: atomi-
zery do papierosów elektronicznych, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: atomizery do papierosów elektro-
nicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, Usługi han-
dlu hurtowego związane z  następującymi produktami: ciekłe roz-
twory do użytku w e-papierosach, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z  następującymi produktami: cygara elektroniczne, Usługi 
handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: cygara 
elektroniczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papie-
rosów tytoniowych, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: inhalatory do  stosowania jako alternatywa dla 
papierosów tytoniowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: kartomizery do  papierosów elektro-
nicznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: kartomizery do papierosów elektronicznych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: kartridże 
do papierosów elektronicznych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: kartridże do papierosów elektronicz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: naboje do  kartridżów do  papierosów elektronicznych, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: papierosy 
elektroniczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: papierosy elektroniczne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: płyn do papierosów elektro-
nicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: płyn do papiero-
sów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: płyn 
do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol propyle-
nowy, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
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tami: płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający gli-
kol propylenowy, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: płyny do elektronicznych papierosów 
[e-płyn] zawierające aromaty w  płynie stosowane do  napełniania 
wkładów do elektronicznych papierosów, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: płyny do elektronicznych pa-
pierosów [e-płyn] zawierające aromaty w  płynie stosowane do  na-
pełniania wkładów do elektronicznych papierosów, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z  następującymi produktami: smoła 
tytoniowa do użytku w papierosach elektronicznych, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: smoła tytoniowa 
do użytku w papierosach elektronicznych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: urządzenia elektroniczne 
do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, Usługi handlu hurto-
wego związane z  następującymi produktami: urządzenia elektro-
niczne do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: urządzenia 
elektroniczne do  inhalacji nikotynowej, Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: urządzenia elektroniczne 
do  inhalacji nikotynowej, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: waporyzatory dla palaczy, do stosowa-
nia doustnego, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: waporyzatory dla palaczy, do  stosowania doustnego, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
waporyzatory do bezdymnych papierosów, Usługi handlu hurtowe-
go związane z  następującymi produktami: waporyzatory do  bez-
dymnych papierosów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  na-
stępującymi produktami: wkłady zawierające chemiczne substancje 
aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, Usługi han-
dlu hurtowego związane z  następującymi produktami: wkłady za-
wierające chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papiero-
sów elektronicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: zestawy do  palenia papierosów elek-
tronicznych, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: zestawy do palenia papierosów elektronicznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: środki 
aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne 
niż olejki eteryczne, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: środki aromatyzujące do  stosowania w  papiero-
sach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: zapałki bezpieczne, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
zapałki bezpieczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: zapałki siarkowe, Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: zapałki siarkowe, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: po-
jemniki na zapałki, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: pojemniki na zapałki, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: pudełka zapałek, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: pudełka za-
pałek, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: wkładki aromatyzowane do  produktów tytoniowych, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
wkładki aromatyzowane do  produktów tytoniowych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi towarami: elektroniczne 
fajki wodne, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: elektroniczne fajki wodne 
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(540) AROMA KING
(510), (511) 1 Produkty chemiczne do sporządzania produktów zapa-
chowych, Substancje chemiczne do użytku w produkcji detergentów 
zapachowych, Syntetyczne składniki zapachowe, Wodne mieszaniny 
chemiczne, Mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produk-
cji żywności i napojów, Substancje, materiały i preparaty chemiczne 
oraz surowce naturalne, 3 Zapachy, Preparaty zapachowe, Olejki za-
pachowe, Substancje aromatyczne do  zapachów, Aromaty, Aroma-
tyczne olejki eteryczne, Olejki eteryczne, Olejki nielecznicze, Zmie-
szane olejki eteryczne, Aromaty [olejki eteryczne], Olejki do  celów 
perfumeryjnych, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Olejki 
eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, 5 Papiero-

sy beztytoniowe do celów medycznych, Papierosy kretek (goździko-
we) do użytku medycznego, 34 Papierosy elektroniczne, Papierosy 
zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, Tytoń lu-
zem, do zwijania i do fajek, Beztytoniowe doustne torebki nikotyno-
we [nie do użytku medycznego], Fajki do palenia mentolowych za-
mienników tytoniu, Melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], Snus, Snus 
bez tytoniu, Snus z tytoniem, Substancje do inhalowania za pomocą 
fajek wodnych, zwłaszcza substancje aromatyczne, Substytuty tyto-
niu, Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Tabaka, Tabaka 
bez tytoniu, Tabaka z tytoniem, Tytoń, Tytoń aromatyzowany, Tytoń 
bezdymny, Tytoń do  fajek, Tytoń do palenia, Tytoń do papierosów, 
Wyroby tytoniowe, Tytoń mentolowy, Papierosy, Cygara, Cygaretki, 
Artykuły dla palaczy z  metalu szlachetnego, Artykuły dla palaczy, 
nie  z  metalu szlachetnego, Bibułki papierosowe, Cybuchy do  fajek, 
Bloczki bibułki papierosowej, Cygarniczki, Elektroniczne fajki do ty-
toniu, Etui do papierosów elektronicznych, Etui na cygara, Fajki, Fajki 
na tytoń mentolowy, Filtry do papierosów, Filtry do tytoniu, Gilotyn-
ki do  cygar, Gilzy papierosowe, Papierosy (Kieszonkowe przyrządy 
do  skręcania-), Produkty tytoniowe przeznaczone do  ogrzewania, 
Popielnice, Papierowe ustniki papierosowe z  filtrami, Przybory 
do  czyszczenia fajek, Pudełka na  papierosy elektroniczne, Ręczne 
urządzenia do wstrzykiwania tytoniu w papierowe rolki, Skrobaczki 
do fajek, Przyrządy do obcinania papierosów, Torebki na fajki, Ubijaki 
do  fajek, Uchwyty do  papierosów elektronicznych, Urządzenia 
do  podgrzewania substytutów tytoniu w  celu wdychania, Środki 
czyszczące do papierosów elektronicznych, Urządzenia do podgrze-
wania tytoniu w celu wdychania, Ustniki do fajek, Ustniki do papiero-
sów, Ustniki do cygar, Woreczki na tytoń, Zatyczki do fajek [przybory 
dla palaczy], Aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania 
wkładów do elektronicznych papierosów, Atomizery do papierosów 
elektronicznych, Ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, Cygara 
elektroniczne, Inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papie-
rosów tytoniowych, Kartomizery do  papierosów elektronicznych, 
Kartridże do  papierosów elektronicznych, Naboje do  kartridżów 
do  papierosów elektronicznych, Płyn do  papierosów elektronicz-
nych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, Płyn do  papierosów 
elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy, Płyny 
do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w pły-
nie stosowane do napełniania wkładów do elektronicznych papiero-
sów, Smoła tytoniowa do  użytku w  papierosach elektronicznych, 
Urządzenia elektroniczne do aerozoli do inhalacji zawierających ni-
kotynę, Urządzenia elektroniczne do inhalacji nikotynowej, Wapory-
zatory dla palaczy, do stosowania doustnego, Waporyzatory do bez-
dymnych papierosów, Wkłady zawierające chemiczne substancje 
aromatyczne w  płynie do  papierosów elektronicznych, Zestawy 
do  palenia papierosów elektronicznych, Środki aromatyzujące 
do  stosowania w  papierosach elektronicznych, inne niż olejki ete-
ryczne, Zapałki bezpieczne, Zapałki siarkowe, Pojemniki na zapałki, 
Pudełka na  zapałki, Wkładki aromatyzujące do  wyrobów tytonio-
wych, Akcesoria aromatyzujące do  wyrobów tytoniowych, Elektro-
niczne fajki wodne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: zapachy, Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: zapachy, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty zapa-
chowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
tami: preparaty zapachowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: olejki zapachowe, Usługi handlu hurto-
wego związane z  następującymi produktami: olejki zapachowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
substancje aromatyczne do  zapachów, Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: substancje aromatyczne 
do zapachów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: aromaty, Usługi handlu hurtowego związane z  na-
stępującymi produktami: aromaty, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: aromatyczne olejki eterycz-
ne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
aromatyczne olejki eteryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: olejki eteryczne, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: olejki eteryczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: olejki 
nielecznicze, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: olejki nielecznicze, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: zmieszane olejki eteryczne, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: zmiesza-
ne olejki eteryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
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pującymi produktami: aromaty [olejki eteryczne], Usługi handlu hur-
towego związane z  następującymi produktami: aromaty [olejki 
eteryczne], Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: olejki do  celów perfumeryjnych, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: olejki do celów perfu-
meryjnych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: olejki esencjonalne i  ekstrakty aromatyczne, Usługi 
handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: olejki 
esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: olejki eteryczne do  użytku 
w produkcji wyrobów zapachowych, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: olejki eteryczne do użytku w pro-
dukcji wyrobów zapachowych, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: tytoń luzem, do zwijania i do fajek, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
tytoń luzem, do  zwijania i  do  fajek, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: beztytoniowe doustne to-
rebki nikotynowe [nie do użytku medycznego], Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: beztytoniowe doustne 
torebki nikotynowe [nie do użytku medycznego], Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: fajki do  palenia 
mentolowych zamienników tytoniu, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: fajki do palenia mentolowych za-
mienników tytoniu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: melasa ziołowa [zamienniki tytoniu], Usługi 
handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: melasa 
ziołowa [zamienniki tytoniu], Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: snus, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: snus, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: snus bez tytoniu, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: snus bez ty-
toniu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: snus z  tytoniem, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: snus z tytoniem, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: substancje do inha-
lowania za pomocą fajek wodnych, zwłaszcza substancje aromatycz-
ne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: 
substancje do  inhalowania za  pomocą fajek wodnych, zwłaszcza 
substancje aromatyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: substytuty tytoniu, Usługi handlu hur-
towego związane z następującymi produktami: substytuty tytoniu, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Usługi handlu hurto-
wego związane z  następującymi produktami: substytuty tytoniu 
(nie  do  celów medycznych), Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: tabaka, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: tabaka, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: tabaka bez tytoniu, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: tabaka 
bez tytoniu, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: tabaka z tytoniem, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: tabaka z  tytoniem, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: tytoń, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: tytoń, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: tytoń 
aromatyzowany, Usługi handlu hurtowego związane z następujący-
mi produktami: tytoń aromatyzowany, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: tytoń bezdymny, Usługi han-
dlu hurtowego związane z  następującymi produktami: tytoń bez-
dymny, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: tytoń do  fajek, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: tytoń do fajek, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: tytoń do  palenia, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: ty-
toń do palenia, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: tytoń do  papierosów, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: tytoń do papierosów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wyro-
by tytoniowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: wyroby tytoniowe, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z  następującymi produktami: tytoń mentolowy, Usługi handlu 
hurtowego związane z  następującymi produktami: tytoń mentolo-
wy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: papierosy, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: papierosy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-

stępującymi produktami: cygara, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: cygara, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: cygaretki, Usługi handlu hur-
towego związane z  następującymi produktami: cygaretki, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: arty-
kuły dla palaczy z  metalu szlachetnego, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: artykuły dla palaczy z metalu 
szlachetnego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: artykuły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: artyku-
ły dla palaczy, nie z metalu szlachetnego, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: bibułki papierosowe, Usługi 
handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: bibułki 
papierosowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: cybuchy do fajek, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z następującymi produktami: cybuchy do fajek, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: bloczki bibułki 
papierosowej, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: bloczki bibułki papierosowej, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: cygarniczki, Usługi han-
dlu hurtowego związane z następującymi produktami: cygarniczki, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
elektroniczne fajki do  tytoniu, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: elektroniczne fajki do  tytoniu, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: etui 
do papierosów elektronicznych, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: etui do  papierosów elektronicznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
etui na cygara, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: etui na  cygara, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: fajki, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z  następującymi produktami: fajki, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: fajki na  tytoń mentolowy, 
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: faj-
ki na tytoń mentolowy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: filtry do papierosów, Usługi handlu hurto-
wego związane z  następującymi produktami: filtry do  papierosów, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
filtry do tytoniu, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: filtry do tytoniu, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: gilotynki do cygar, Usługi handlu hur-
towego związane z  następującymi produktami: gilotynki do  cygar, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
gilzy papierosowe, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: gilzy papierosowe, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: papierosy (Kieszonkowe 
przyrządy do skręcania-), Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: papierosy (Kieszonkowe przyrządy do skrę-
cania-), Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: produkty tytoniowe przeznaczone do ogrzewania, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: produkty 
tytoniowe przeznaczone do ogrzewania, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: popielnice, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: popielnice, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pa-
pierowe ustniki papierosowe z  filtrami, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: papierowe ustniki papieroso-
we z filtrami, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: przybory do czyszczenia fajek, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: przybory do czyszczenia 
fajek, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: pudełka na papierosy elektroniczne, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: pudełka na papierosy 
elektroniczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: ręczne urządzenia do  wstrzykiwania tytoniu w  pa-
pierowe rolki, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi 
produktami: ręczne urządzenia do wstrzykiwania tytoniu w papiero-
we rolki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: skrobaczki do  fajek, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: skrobaczki do fajek, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: przyrządy do ob-
cinania papierosów, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: przyrządy do obcinania papierosów, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: torebki 
na fajki, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produk-
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tami: torebki na fajki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: ubijaki do  fajek, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: ubijaki do fajek, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: uchwyty 
do papierosów elektronicznych, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: uchwyty do  papierosów elektronicz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: urządzenia do podgrzewania substytutów tytoniu w celu 
wdychania, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: urządzenia do podgrzewania substytutów tytoniu w celu 
wdychania, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: środki czyszczące do papierosów elektronicznych, Usłu-
gi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: środki 
czyszczące do papierosów elektronicznych, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: urządzenia do  pod-
grzewania tytoniu w celu wdychania, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z  następującymi produktami: urządzenia do  podgrzewania 
tytoniu w  celu wdychania, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: ustniki do fajek, Usługi handlu hurto-
wego związane z następującymi produktami: ustniki do fajek, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ustni-
ki do papierosów, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: ustniki do papierosów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: ustniki do cygar, Usługi 
handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: ustniki 
do  cygar, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: woreczki na tytoń, Usługi handlu hurtowego związane 
z  następującymi produktami: woreczki na  tytoń, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: zatyczki do fajek 
[przybory dla palaczy], Usługi handlu hurtowego związane z nastę-
pującymi produktami: zatyczki do fajek [przybory dla palaczy], Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: aro-
maty chemiczne w  płynie stosowane do  napełniania wkładów 
do elektronicznych papierosów, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: aromaty chemiczne w płynie stosowa-
ne do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: atomi-
zery do papierosów elektronicznych, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: atomizery do papierosów elektro-
nicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, Usługi han-
dlu hurtowego związane z  następującymi produktami: ciekłe roz-
twory do użytku w e-papierosach, Usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z  następującymi produktami: cygara elektroniczne, Usługi 
handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: cygara 
elektroniczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papie-
rosów tytoniowych, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
cymi produktami: inhalatory do  stosowania jako alternatywa dla 
papierosów tytoniowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: kartomizery do  papierosów elektro-
nicznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi pro-
duktami: kartomizery do papierosów elektronicznych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: kartridże 
do papierosów elektronicznych, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: kartridże do papierosów elektronicz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: naboje do  kartridżów do  papierosów elektronicznych, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: papierosy 
elektroniczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi 
produktami: papierosy elektroniczne, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: płyn do papierosów elektro-
nicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: płyn do papiero-
sów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: płyn 
do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol propy-
lenowy, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi pro-
duktami: płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający 
glikol propylenowy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] 
zawierające aromaty w  płynie stosowane do  napełniania wkładów 
do elektronicznych papierosów, Usługi handlu hurtowego związane 

z następującymi produktami: płyny do elektronicznych papierosów 
[e-płyn] zawierające aromaty w  płynie stosowane do  napełniania 
wkładów do elektronicznych papierosów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: smoła tytoniowa do użyt-
ku w papierosach elektronicznych, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z  następującymi produktami: smoła tytoniowa do  użytku 
w papierosach elektronicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: urządzenia elektroniczne do aero-
zoli do  inhalacji zawierających nikotynę, Usługi handlu hurtowego 
związane z  następującymi produktami: urządzenia elektroniczne 
do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: urządzenia elektro-
niczne do inhalacji nikotynowej, Usługi handlu hurtowego związane 
z następującymi produktami: urządzenia elektroniczne do  inhalacji 
nikotynowej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: waporyzatory dla palaczy, do  stosowania doustnego, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: waporyza-
tory do bezdymnych papierosów, Usługi handlu hurtowego związa-
ne z  następującymi produktami: waporyzatory do  bezdymnych 
papierosów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: wkłady zawierające chemiczne substancje aromatyczne 
w płynie do papierosów elektronicznych, Usługi handlu hurtowego 
związane z następującymi produktami: wkłady zawierające chemicz-
ne substancje aromatyczne w  płynie do  papierosów elektronicz-
nych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: zestawy do  palenia papierosów elektronicznych, Usługi 
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: zestawy 
do palenia papierosów elektronicznych, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: środki aromatyzujące do sto-
sowania w  papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, 
Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi produktami: 
środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, 
inne niż olejki eteryczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: zapałki bezpieczne, Usługi handlu hurtowe-
go związane z następującymi produktami: zapałki bezpieczne, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zapałki 
siarkowe, Usługi handlu hurtowego związane z  następującymi pro-
duktami: zapałki siarkowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: pojemniki na  zapałki, Usługi handlu 
hurtowego związane z następującymi produktami: pojemniki na za-
pałki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: pudełka zapałek, Usługi handlu hurtowego związane z następu-
jącymi produktami: pudełka zapałek, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: wkładki aromatyzowane 
do produktów tytoniowych, Usługi handlu hurtowego związane z na-
stępującymi produktami: wkładki aromatyzowane do produktów ty-
toniowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
towarami: elektroniczne fajki wodne, Usługi handlu hurtowego zwią-
zane z następującymi produktami: elektroniczne fajki wodne 

(111) 359632 (220) 2022 08 03 (210) 545835
(151) 2023 02 15 (441) 2022 10 31
(732) Pixel media UAB, Wilno (LT)
(540) (znak słowny)
(540) erodate
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania na smartfony, Oprogramowanie 
i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie do pobrania 
w postaci mobilnej aplikacji do umawiania się na randki i  swatania 
za  pośrednictwem internetu, Oprogramowanie do  pobrania w  po-
staci mobilnej aplikacji w  dziedzinie mediów społecznościowych, 
mianowicie do  wysyłania aktualizacji statusu do  subskrybentów 
strumieni danych, ładowania i  pobierania plików elektronicznych 
do dzielenia się nimi z innymi osobami, 41 Usługi edukacyjne, Usługi 
pisania blogów, 42 Udostępnianie strony internetowej obejmującej 
technologie w  dziedzinie mediów społecznościowych, mianowicie 
strony internetowej umożliwiającej użytkownikom wysyłanie ak-
tualizacji statusu do  subskrybentów strumieni danych, ładowania 
i  pobierania plików elektronicznych do  dzielenia się nimi z  innymi 
osobami, 45 Komputerowe usługi randkowe, Usługi randkowe przez 
Internet, Serwis randkowy za pośrednictwem wideo, Usługi w zakre-
sie randek świadczone przez serwis społecznościowy, Usługi inter-
netowe w zakresie umawiania się na randki, swatania i poznawania 
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osób, Agencje pośrednictwa w zawieraniu znajomości, Usługi w za-
kresie nawiązywania znajomości, Usługi agencji pośrednictwa w za-
wieraniu znajomości, Usługi w zakresie wprowadzania do towarzy-
stwa i aranżowania randek, oparte na internecie 

(111) 359633 (220) 2022 07 29 (210) 545687
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) KAWKA KRZYSZTOF, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) unipomiar
(540) 

(591) biały, pomarańczowy, szary
(531) 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 42 Usługi pomiarowe 

(111) 359634 (220) 2022 07 29 (210) 545688
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) POLAND DREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M-F
(540) 

(591) biały, beżowy, brązowy, czarny, jasnobrązowy, jasnożółty, 
pomarańczowy, szary, zielony, złoty
(531) 01 17 11, 02 01 15, 02 01 25, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 35 Usługi marketingowe za  pośrednictwem wyszuki-
warek internetowych, Usługi dotyczące znalezienia pracy dla kadry 
pracowniczej, Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i re-
krutacji personelu, 42 Udostępnianie wyszukiwarek internetowych 
z konkretnymi opcjami wyszukiwania 

(111) 359635 (220) 2022 07 31 (210) 545707
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) KRISTOFORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUDAPESZTFOOD WĘGIERSKIE SMAKI
(540) 

(591) czerwony, zielony, biały
(531) 03 07 21, 25 01 19, 11 03 18, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 32 Soki, 43 Usługi restauracyjne 

(111) 359636 (220) 2022 02 24 (210) 540332
(151) 2022 09 20 (441) 2022 06 06
(732) PAJĄK PRZEMYSŁAW, Sosnowiec (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bizblog
(540) 

(591) czarny, biały, zielony
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 04 01, 26 04 05, 26 04 19
(510), (511) 9 Zapisane nośniki obrazu i dźwięku, Reprodukcje zapisa-
nych nośników informacji, Nagrania dźwiękowe i  audiowizualne, 
Urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku 
i/lub obrazu, Akcesoria komputerowe, Programy komputerowe udo-
stępniane on-line via portal, Aplikacje komputerowe i  internetowe, 
Oprogramowanie komputerowe użytkowe, Komputerowe bazy da-
nych, Dyski z nagraniami, Dyski kompaktowe, Dyski optyczne, Publi-
kacje na nośnikach danych, Moduły ładowalne zawierające publika-
cje elektroniczne, tekst, obrazy ruchome i  nieruchome, animację 
i dźwięk w formie cyfrowej, Publikacje elektroniczne, Programy kom-
puterowe, Publikacje i  bazy danych zapisane na  magnetycznych, 
optycznych, cyfrowych i  elektronicznych nośnikach, Płyty i  dyski 
z nagraniami, Nośniki do rejestracji dźwięku i obrazu, Elektroniczne 
bazy danych aktów prawnych, Urządzenia i przyrządy do nagrywa-
nia i odtwarzania danych, Urządzenia do przetwarzania tekstów, Za-
rejestrowane programy i pliki komputerowe, Oprogramowanie, Ma-
gnetyczne, cyfrowe, optyczne i  elektroniczne nośniki danych, 16 
Druki akcydensowe, Kalendarze, Foldery, Prospekty, Afisze, Plakaty, 
Publikacje drukowane, Artykuły i  materiały piśmienne, Papeteria, 
Torby do  pakowania z  papieru i  tworzyw sztucznych, Materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania, Broszury, Dekoracyjny papier 
do pakowania, Papier do korespondencji, Papier firmowy, Papierowe 
torby na prezenty, Publikacje reklamowe, Pudełka kartonowe lub pa-
pierowe, Publikacje promocyjne, Teczki papierowe, Torby papiero-
we, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru 
lub kartonu, Ulotki, Zakładki, Wizytówki, Katalogi, Książki, Magazyny, 
Podręczniki, Biuletyny, Nalepki, Naklejki, Druki i materiały drukowa-
ne, Instrukcje obsługi, Podręczniki użytkownika, Broszury i  ulotki 
na  temat komputerów, programów komputerowych, komputero-
wych urządzeń peryferyjnych, przemysłu komputerowego i Interne-
tu, Formularze i  arkusze z  danymi do  programów komputerowych 
i komputerów oraz podręczniki dla użytkownika i arkusze z danymi 
dotyczące możliwości ich  stosowania, Materiały reklamowe druko-
wane, Materiały reklamowe z  papieru i  tektury, Dzienniki, gazety, 
czasopisma i papierowe dodatki do nich, Cenniki, Artykuły biurowe, 
Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Papier, karton, 35 Dystrybu-
cja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych i  handlowych, Organizowanie i  prowadzenie kampanii rekla-
mowych i  poszczególnych elementów tych kampanii, Usługi 
reklamowe, Reklamy internetowe, Obróbka tekstów, tworzenie tek-
stów reklamowych i sponsorowanych, Uaktualnianie materiałów re-
klamowych, Reklamy i  rozpowszechnianie ogłoszeń on-line w  sieci 
komputerowej, internetowej i korespondencyjnie, Rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, Badanie opinii, badanie rynku, sonda-
że opinii, Usługi w zakresie public relations, Zarządzanie, sortowanie, 
kompilacja informacji i udostępnianie komputerowych baz danych, 
Systematyzacja i  przetwarzanie danych w  komputerowych bazach 
danych, Wyszukiwanie w  komputerowych bazach danych, Doradz-
two w zakresie reklamy obejmujące: ocenę skuteczności dotychcza-
sowej formy reklamy oraz kierunki zwiększenia skuteczności rekla-
my, optymalizację skuteczności w  odniesieniu do  poniesionych 
nakładów na reklamę, Projektowanie, tworzenie, wydawanie i dys-
trybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także katalogów 
oraz gadżetów reklamowych takich jak koszulki, kubki, Organizowa-
nie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakte-
rze reklamowym z zastosowaniem reklamy internetowej oraz z wy-
korzystaniem elektronicznych, magnetycznych i  optycznych 
nośników informacji, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich ofert to-
warów i usług z branży sportowej, motoryzacyjnej, prawniczej i in-
formatycznej, pozwalające potencjalnemu odbiorcy zapoznać się 
z ofertą oraz kupować te usługi na stronie internetowej, Organizo-
wanie wystaw i  targów w  celach handlowych lub reklamowych, 
Tworzenie komputerowych baz danych, Usługi promocyjne oraz 
usługi marketingowe, Usługi w dziedzinie badania mediów, Interne-
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towe usługi reklamowe, Reklama za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, Internetu i sieci telekomunikacyjnych, Reklama w formie stron 
internetowych lub serwisów internetowych, Reklama za  pośrednic-
twem mediów elektronicznych i telekomunikacyjnych, Usługi dorad-
cze i  konsultacyjne w  zakresie reklamy i  mediów, Usługi w  zakresie 
komputerowego zarządzania plikami, Badania marketingowe, Publi-
kowanie tekstów reklamowych, Usługi wykonywane przez agencje 
informacyjne takie jak: opracowywanie informacji w zakresie wia-
domości, zbieranie i przekazywanie tych wiadomości i informacji 
w zakresie działalności gospodarczej, Pozyskiwanie, gromadzenie 
i rozpowszechnianie informacji gospodarczych i ekonomicznych, 
Przygotowywanie tekstów reklamowych w  celu umieszczania 
ich na stronach internetowych, Rozpowszechnianie informacji go-
spodarczych, Informacja marketingowa, marketing internetowy, 
Optymalizacja stron internetowych, Rozpowszechnianie kompute-
rowych programów multimedialnych na  nośnikach pamięci, Dys-
trybucja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych i handlowych, Organizowanie i prowadzenie kampa-
nii reklamowych i poszczególnych elementów tych kampanii, Usłu-
gi reklamowe, Reklamy internetowe, Obróbka tekstów, tworzenie 
tekstów reklamowych i sponsorowanych, Uaktualnianie materiałów 
reklamowych, Reklamy i rozpowszechnianie ogłoszeń on-line w sieci 
komputerowej, internetowej i korespondencyjnie, Rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, Badanie opinii, badanie rynku, sonda-
że opinii, Usługi w zakresie public relations, Zarządzanie, sortowanie, 
kompilacja informacji i udostępnianie komputerowych baz danych, 
Systematyzacja i  przetwarzanie danych w  komputerowych bazach 
danych, Wyszukiwanie w  komputerowych bazach danych, Doradz-
two w zakresie reklamy obejmujące: ocenę skuteczności dotychcza-
sowej formy reklamy oraz kierunki zwiększenia skuteczności rekla-
my, optymalizację skuteczności w  odniesieniu do  poniesionych 
nakładów na  reklamę, Projektowanie, tworzenie, wydawanie i  dys-
trybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także katalogów 
oraz gadżetów reklamowych takich jak koszulki, kubki, Organizowa-
nie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakterze 
reklamowym z zastosowaniem reklamy internetowej oraz z wykorzy-
staniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników in-
formacji, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich ofert towarów i usług 
z  branży sportowej, motoryzacyjnej, prawniczej i  informatycznej, 
pozwalające potencjalnemu odbiorcy zapoznać się z  ofertą oraz 
kupować te usługi na stronie internetowej, Organizowanie wystaw 
i  targów w celach handlowych lub reklamowych, Tworzenie kom-
puterowych baz danych, Usługi promocyjne oraz usługi marketin-
gowe, Usługi w dziedzinie badania mediów, Internetowe usługi re-
klamowe, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu 
i sieci telekomunikacyjnych, Reklama w formie stron internetowych 
lub serwisów internetowych, Reklama za  pośrednictwem mediów 
elektronicznych i telekomunikacyjnych, Usługi doradcze i konsultacyj-
ne w  zakresie reklamy i  mediów, Usługi w  zakresie komputerowego 
zarządzania plikami, Badania marketingowe, Publikowanie tekstów re-
klamowych, Usługi wykonywane przez agencje informacyjne takie jak: 
opracowywanie informacji w zakresie wiadomości, zbieranie i przeka-
zywanie tych wiadomości i  informacji, Pozyskiwanie, gromadzenie 
i rozpowszechnianie informacji gospodarczych i ekonomicznych, Przy-
gotowywanie tekstów reklamowych w celu umieszczania ich na stro-
nach internetowych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, 
Informacja marketingowa, marketing internetowy, Optymalizacja 
stron internetowych, Rozpowszechnianie komputerowych progra-
mów multimedialnych na  nośnikach pamięci, 38 Emisja filmów 
za pośrednictwem Internetu, Transmisja materiałów wideo, filmów, 
obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści audio i  informacji za  pośrednic-
twem Internetu, Dostęp do treści, stron internetowych i portali, Za-
pewnianie wielu użytkownikom dostępu do informacji komputero-
wych w  sieciach komputerowych i  do  baz danych, Usługi dla grup 
dyskusyjnych on-line, Dostarczanie wiadomości przez przekaz elek-
troniczny, a  także za  pomocą innych środków komunikacji, Usługi 
strony internetowej zawierającej treści informacyjne dotyczące wy-
darzeń w kraju i na świecie, Przesyłanie informacji z zastosowaniem 
urządzeń mobilnych służących do nadawania i/lub odbioru Informa-
cji, Usługi poczty elektronicznej, Dostarczanie informacji za pośred-
nictwem komputerowej sieci informacyjnej z wykorzystaniem indek-
sów w  bazach danych, tekstów publikacji, dokumentów w  formie 
elektronicznej, baz danych, materiałów-graficznych, serwisu infor-
macyjnego o sektorze audiowizualnym, Agencje informacyjne w za-
kresie wiadomości i  aktualności, Usługi portalu internetowego 

w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji i danych, Udo-
stępnianie elektronicznych tablic ogłoszeniowych i przekazywanie 
ogłoszeń elektronicznych, Zbieranie, przesyłanie i  rozpowszech-
nianie wiadomości, informacji, aktualności i  innych treści teksto-
wych, graficznych, dźwiękowych lub audiowizualnych za  pośred-
nictwem terminali komputerowych, sieci internetowej i  sieci 
telekomunikacyjnych, w szczególności z zakresu wiadomości bieżą-
cych, hobby, edukacji, zdrowia, nauki, techniki, kultury, rozrywki 
i  sportu, Prowadzenie, organizowanie, udostępnianie, przesyłanie 
i  rozpowszechnianie serwisów internetowych i  portali interneto-
wych, Usługi serwisu internetowego i  portalu internetowego obej-
mujące usługi polegające na: przesyłaniu i rozpowszechnianiu infor-
macji, danych i  treści tekstowych, obrazowych i  dźwiękowych 
z  zakresu wiadomości bieżących, nauki, techniki, edukacji, hobby, 
rozrywki, kultury i sportu, Dostarczanie interfejsów dostępnych po-
przez sieć komputerową w celu tworzenia i dostosowywania usług 
elektronicznych do  indywidualnych potrzeb użytkowników usługi 
elektronicznej, Udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych, 
Udostępnianie komunikatorów internetowych, Usługi dostarczania 
informacji on-line z komputerowych baz danych, Rozpowszechnia-
nie programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych, 
Usługi informacyjne za  pośrednictwem Internetu, 41 Dostarczanie 
informacji edukacyjnych, Dostarczanie informacji dotyczących spor-
tów motorowych, Usługi w zakresie edukacji, kształcenia, rozrywki, 
działalności sportowej i kulturalnej, Usługi publikowania elektronicz-
nego z wykorzystaniem globalnej sieci komputerowej, Opracowanie 
i  gromadzenie informacji o  wydarzeniach politycznych, edukacyj-
nych, sportowych, kulturalnych, Usługi strony internetowej zawierają-
cej treści edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi w zakresie orga-
nizowania debat i  dyskusji publicznych, Publikowanie czasopism 
internetowych, Usługi reporterskie, Wydawanie nagrań dźwiękowych, 
Produkcja i rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo, Organizowanie 
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie imprez 
rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, Usługi związane z  grami 
losowymi i  zakładami wzajemnymi, Organizowanie, sponsorowanie 
i prowadzenie spotkań, konferencji, wykładów, warsztatów, semina-
riów i  sympozjów na  temat danych komputerowych oraz sprzętu 
komputerowego, oprogramowania komputerowego i Internetu oraz 
prowadzenie szkoleń w  zakresie projektowania, rozbudowywania, 
instalacji, stosowania, konserwacji i napraw programów komputero-
wych, baz danych oraz sprzętu do przetwarzania tekstów i sprzętu 
komputerowego, Dostarczanie rozrywki za pośrednictwem Interne-
tu, sieci komputerowych i sieci telekomunikacyjnych, w tym gier on
-line, filmów, muzyki oraz programów sportowych, edukacyjnych 
i  kulturalnych, Informacja o  rozrywce, imprezach rozrywkowych, 
edukacji, imprezach edukacyjnych, rekreacji, wypoczynku, progra-
mach radiowych i  telewizyjnych, imprezach kulturalnych, sporto-
wych i  hobby, Organizowanie, obsługa i  prowadzenie: kongresów, 
konferencji, zjazdów, seminariów, sympozjów, szkoleń, wykładów 
i  warsztatów, Elektroniczne usługi wydawnicze, Publikacje elektro-
niczne on-line, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
Publikacja elektroniczna on-line książek, druków, gazet dzienników, 
magazynów, czasopism i dodatków do nich, broszur, materiałów re-
klamowych i instruktażowych, Dostarczanie wiadomości, danych i in-
formacji z dziedziny sportu, nauki, techniki, rozrywki, kultury i zagad-
nień dotyczących stylu życia, Organizowanie, obsługa i  prezentacja 
konkursów, zawodów, gier i quizów dla celów edukacyjnych i rozryw-
kowych, Produkcja materiałów audialnych, wizualnych i audiowizual-
nych, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Usługi 
dostępu do usług rozrywkowych on-line, Prowadzenie kursów inter-
netowych, Prowadzenie i  udostępnianie serwisów internetowych 
umożliwiających jego użytkownikom dzielenie się tekstami, zdjęcia-
mi, obrazami, materiałami dźwiękowymi lub/i  audiowizualnymi dla 
celów edukacyjnych i rozrywkowych, Usługi dotyczące organizowa-
nia rozrywki internetowej, Usługi związane z  organizowaniem kur-
sów, takich jak: edukacyjnych, internetowych, korespondencyjnych, 
Nauczanie korespondencyjne, Usługi szkoleniowe, Dostarczanie in-
formacji edukacyjnych z bazy danych lub przez Internet jako usługa 
on-line, Dostarczanie informacji edukacyjnych i  kulturalnych, także 
za pomocą baz danych, Udostępnianie filmów za pomocą sieci Inter-
net, Opracowanie i  gromadzenie informacji w  dziedzinach po-
wszechnego zainteresowania tj, Informacji dotyczących wydarzeń 
w kraju i na świecie, polityki, edukacji, rozrywki, sportu, Usługi w za-
kresie przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci interneto-
wych, Przekazywanie know-how jako szkolenia, 42 Tworzenie pro-
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gramów komputerowych, Aktualizowanie stron internetowych, 
Hosting portali internetowych, Doradztwo, konsultacje i  informacja 
w zakresie informacji technologicznych, Kompilacja informacji zwią-
zanych z technologią informacyjną, Dostarczanie informacji o tech-
nologii komputerowej i  programowaniu za  pośrednictwem strony 
internetowej, Doradztwo w zakresie projektowania stron interneto-
wych, Usługi w  zakresie projektowania, tworzenia i  utrzymywania 
stron i witryn internetowych dla osób trzecich, Udostępnianie on-li-
ne komputerowych baz danych, Usługi komputerowe, w tym prze-
twarzanie danych oraz programowanie komputerowe, Usługi w za-
kresie tworzenia stron internetowych, Usługi komputerowe, 
programistyczne i informatyczne, w tym usługi w zakresie instalacji, 
aktualizacji, rozbudowy, konserwacji, powielania, projektowania, 
wdrażania, tworzenia i wypożyczania oprogramowania komputero-
wego i systemów komputerowych, Projektowanie i programowanie 
aplikacji komputerowych, internetowych i multimedialnych, Admini-
strowanie serwerami komputerowymi, stronami internetowymi 
i  portalami internetowymi, Obsługa serwerów komputerowych, 
stron internetowych i portali internetowych, Usługi doradztwa w za-
kresie sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego 
oraz systemów komputerowych, Dostarczanie danych i  informacji 
na podstawie indeksów informacji, stron internetowych i innych źró-
deł dostępnych w  sieciach komputerowych i  Internecie, Zabezpie-
czanie systemów teleinformatycznych przed nieupoważnionym do-
stępem, Udostępnianie oprogramowania komputerowego (w  tym 
interfejsów) w sieci komputerowej, w Internecie i w sieci telekomuni-
kacyjnej w  celu tworzenia spersonalizowanych usług elektronicz-
nych, Czasowe udostępnianie oprogramowania komputerowego 
za pośrednictwem sieci komputerowej, w Internecie i w sieci teleko-
munikacyjnej, Informacja on-line dotycząca komputerów, oprogra-
mowania komputerowego, telekomunikacji, informatyki, nauki 
i  techniki, Prowadzenie i  udostępnianie serwisów internetowych 
umożliwiających tworzenie społeczności i  wymianę poglądów po-
między osobami trzecimi, Dostarczanie i  udostępnianie aplikacji 
komputerowych i  internetowych, w  tym umożliwiających łub 
usprawniających ładowanie, pobieranie, transmisję, wysyłanie i wy-
świetlanie danych elektronicznych i  mediów elektronicznych, Two-
rzenie i utrzymywanie stron internetowych, Zarządzanie techniczne 
projektami komputerowymi, z wyłączeniem instalacji, utrzymywania 
i naprawy, Doradztwo techniczne oraz doradztwo w zakresie wybo-
ru sprzętu i oprogramowania komputerowego, Udostępnianie pro-
gramów komputerowych i plików komputerowych, w szczególności 
przez Internet oraz inne sieci komputerowe, Usługi doradztwa infor-
matycznego, Dostarczanie informacji w zakresie nauki także poprzez 
Internet lub inne sieci komputerowe, Projektowanie i kompilacja stron 
internetowych, przygotowywanie tekstów do  umieszczania w  Inter-
necie oraz projektowanie układu stron internetowych, nie  do  celów 
wykorzystania drogi elektronicznej jak Internet lub inne sieci kompu-
terowe oraz z  pomocą lub bez pomocy baz danych, Udostępnianie 
stron internetowych w celu pozyskiwania i dostępu do informacji han-
dlowej oraz danych z zakresu zarządzania personalnego, działalności 
gospodarczej, działalności przedsiębiorcy, Udostępnianie stron inter-
netowych w  celu pozyskiwania i  dostępu do  informacji finansowej 
i  danych w  zakresie podatków, rachunkowości, finansów, ubezpie-
czeń i spraw bankowych, Usługi wyszukiwarki internetowej, Elektro-
niczne przechowywanie danych, 45 Zarządzanie prawami autorski-
mi, Udzielanie licencji praw własności przemysłowej i  praw 
autorskich, Zarządzanie własnością intelektualną i  przemysłową, 
Usługi polegające na udzielaniu licencji na używanie znaków towaro-
wych, Kompilacja informacji prawnych, Usługi w  zakresie ochrony 
własności intelektualnej, Licencjonowanie własności intelektualnej, 
Rejestrowanie nazw domen internetowych, Usługi doradztwa w za-
kresie własności intelektualnej, Usługi w  zakresie licencjonowania 
własności intelektualnej, Usługi w zakresie licencjonowania progra-
mów komputerowych, Usługi w zakresie zarządzania prawami autor-
skimi, Porady prawne, Badania prawne, Dostarczanie informacji 
prawnych, z  wykorzystaniem lub bez wykorzystania drogi elektro-
nicznej jak Internet lub inne sieci komputerowe oraz z pomocą lub 
bez pomocy baz danych, Udostępnianie informacji dotyczących 
usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej 

(111) 359637 (220) 2022 02 05 (210) 539487
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) STOWARZYSZENIE GTW, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Stacja Artystyczna Rynek
(540) 

(591) żółty, biały
(531) 26 15 09, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele 
architektoniczne, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji    
(551) wspólny znak towarowy

(111) 359638 (220) 2022 05 05 (210) 542736
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) PELCER PIOTR, Luzino (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KLINIKA ZDROWIA PELCER
(510), (511) 44 Badania medyczne, Doradztwo medyczne w zakresie 
dermatologii, Doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczo-
ne przez lekarzy i  wykwalifikowany personel medyczny, Informa-
cja medyczna, Kliniki medyczne, Konsultacje medyczne, Leczenie 
i  pielęgnacja z  zastosowaniem biorezonansu, Leczenie zwichnięć 
stawów, skręceń, złamań kości lub podobnych urazów (judo-seifu-
ku), Medyczne badania osób, Opieka medyczna i  analizy związane 
z leczeniem pacjenta, Opieka pielęgniarska, Poradnictwo medyczne, 
Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i  rehabilitacja, Udzielanie 
informacji medycznej, Udzielanie informacji związanych z leczeniem 
przemieszczonych stawów, skręceń lub złamanych kości, Usługi ana-
liz laboratoryjnych związanych z  leczeniem ludzi, Usługi analiz me-
dycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez 
laboratoria medyczne, Usługi analiz medycznych związane z  lecze-
niem osób, świadczone przez laboratorium medyczne, Usługi analiz 
medycznych związane z leczeniem pacjentów, Usługi analiz medycz-
nych związanych z  leczeniem osób, Usługi dermatologiczne w  za-
kresie leczenia chorób skóry, Usługi medyczne, Usługi okulistyczne, 
Usługi opieki dziennej w klinikach medycznych nad chorymi dziećmi, 
Usługi w zakresie patologii związane z leczeniem osób, Usługi w za-
kresie szczepień, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Wypożycza-
nie sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia 

(111) 359639 (220) 2022 05 05 (210) 542748
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) DOM DEVELOPMENT KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSIEDLE PRZY MALBORSKIEJ
(540) 

(591) żółty, pomarańczowy, czerwony, czarny
(531) 26 04 01, 26 02 07, 26 04 02, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 19 Ukończone budynki z  materiałów niemetalowych, 35 
Reklama w zakresie nieruchomości świadczona również on-line, Pro-
wadzenie badań rynkowych dotyczących: gruntów dla budownic-
twa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do  naj-
mu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, Usługi organizowania, 
prowadzenia i  zarządzania działalnością gospodarczą w  dziedzinie 
nieruchomości, Pomocy w  zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu 
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nieruchomościami, Organizowania targów i wystaw handlowych i re-
klamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i tech-
nologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania operacji han-
dlowych przez Internet, Usługi zarządzania miejscami wystawowymi, 
Usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, Organizo-
wania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, po-
wierzchniami użytkowymi i  lokalami mieszkalnymi, Wynajmowania 
miejsc na  umieszczanie ogłoszeń i  reklam również w  sieci on-line, 
Opracowywanie koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem 
ekonomicznym, Usługi inwestora budowlanego w  aspekcie ekono-
miczno-organizacyjnym planowania inwestycji budowlanej, 36 Usłu-
gi zarządzania nieruchomościami, Usługi sprzedaży nieruchomości 
na kredyt, Usługi w zakresie wycen finansowych majątku nieruchome-
go, Usługi dzierżawy nieruchomości, lokali i  powierzchni użytkowej, 
Usługi: administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią 
użytkową, miejscami parkingowymi, Rozliczania transakcji kupna/
sprzedaży nieruchomości, Usługi wynajmu budynków, lokali miesz-
kalnych i użytkowych, Doradztwo w zakresie zarządzania i administro-
wania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i  gruntami, 
Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę pod względem 
finansowym w  aspekcie projektowania i  realizacji budowy, Usługi 
opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, Usługi w  za-
kresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i  użytkowych, Pośred-
nictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali i powierzchni 
użytkowej, 37 Usługi developerskie związane z budową i zagospoda-
rowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych od fazy pozyski-
wania gruntu do fazy sprzedaży lub wynajmu powierzchni użytkowej 
pozyskanej w ramach przedsięwzięć deweloperskich, Usługi w zakre-
sie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wy-
konawczych, rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania 
lokali mieszkalnych i  osiedli mieszkaniowych wraz z  infrastrukturą 
wykonywania robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i  monta-
żowych, Usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, 
konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, Usługi w zakresie 
funkcji generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczą-
cych obiektów inżynierskich 

(111) 359640 (220) 2022 07 13 (210) 545075
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) GŁADCZAK KRYSTIAN WNB, Tychy (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 05 11 15, 02 09 06
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Piwo i piwo bezalkoho-
lowe, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne 

(111) 359641 (220) 2020 12 07 K (210) 545361
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) ROLEX S A , Genewa (CH)
(540) (znak słowny)
(540) FLIPLOCK
(510), (511) 14 Artykuły zegarmistrzowskie, Zegarki, Zegarki na rękę, 
Części mechanizmów zegarowych, Paski do  zegarków, Łańcuszki 
do  zegarków, bransolety do  zegarków, Bransolety i  zegarki połą-
czone, Zegary i części do nich, Zegary, Przyrządy chronometryczne, 
Chronometry, Chronografy [zegarki], Etui na  przyrządy zegarmi-
strzowskie, Koperty do  zegarków i  zegarów, Szkatułki na  biżuterię, 
Obudowy zegarmistrzowskie, Pudełka na biżuterię i pudełka na ze-
garki, Kasety do  prezentacji artykułów zegarmistrzowskich, Kasety 
do prezentacji biżuterii, Części i akcesoria do zegarków, Części i akce-
soria do przyrządów zegarmistrzowskich, Biżuteria 

(111) 359642 (220) 2022 06 10 (210) 544013
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22

(732) OLCHAWA DARA MITOMIŁO, Wierzchosławice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MitoMiło
(510), (511) 24 Ręczniki, Ręczniki kąpielowe, Ręczniki do jogi, Tekstyl-
ne ręczniki do ćwiczeń, Koce bawełniane, Koce do użytku na wolnym 
powietrzu, Koce do  jogi, Pokrowce na  poduszki, Wsypy (pokrowce 
na  materace i  poduszki), Poszewki na  poduszki, Bielizna pościelowa 
i koce, 27 Maty do  jogi, Maty do ćwiczeń gimnastycznych, Maty an-
typoślizgowe, Maty korkowe, Słomiane maty, 28 Paski do jogi, Bloczki 
do jogi, Koła do jogi, Chusty do jogi, Hamaki [chusty] do jogi, Piłki gim-
nastyczne do jogi, Klocki do jogi, Torby na maty i akcesoria do jogi, Wał-
ki do ćwiczeń mięśni brzucha do celów utrzymywania formy fizycznej, 
Taśmy do ćwiczeń, Pasy na talię, do ćwiczeń, Wałki do jogi, Woreczki 
relaksacyjne na oczy do jogi, Woreczki na oczy wypchane ziarenkami, 
Poduszki do jogi jako artykuły gimnastyczne, Artykuły sportowe i gim-
nastyczne, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w ramach skle-
pu internetowego oraz sklepów stacjonarnych w związku z: odzieżą, 
obuwiem, nakryciami głowy, odzieżą i obuwiem do jogi, odzieżą spor-
tową, obuwiem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
w ramach sklepu internetowego oraz sklepów stacjonarnych w związ-
ku z matami do jogi, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w ramach 
sklepu internetowego oraz sklepów stacjonarnych w związku z akce-
soriami do jogi, a mianowicie: paskami, bloczkami, kołami, chustami, 
hamakami, woreczkami na oczy, piłkami, klockami, torbami, wałkami, 
taśmami, pasami, Usługi sprzedaży hurtowej i  detalicznej w  ramach 
sklepu internetowego oraz sklepów stacjonarnych w związku z ręcz-
nikami, ręcznikami do  jogi, ręcznikami do  ćwiczeń, kocami, kocami 
do jogi, poduszkami, poduszkami do jogi, Usługi sprzedaży hurtowej 
i detalicznej w ramach sklepu internetowego oraz sklepów stacjonar-
nych w  związku z  artykułami sportowymi i  gimnastycznymi, Usługi 
importowo-eksportowe, 41 Trening jogi, Usługi edukacyjne związa-
ne z  jogą, Trening medytacji, Usługi edukacyjne dotyczące medyta-
cji, Nauczanie praktyk medytacyjnych, Sport i fitness, Nadzorowanie 
ćwiczeń fizycznych, Zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, Instruktaże 
i szkolenia w zakresie ćwiczeń fizycznych, Udzielanie informacji zwią-
zanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony interneto-
wej online, Wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń 
fizycznych, Usługi trenerskie w  zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], 
Organizacja i  przeprowadzanie warsztatów i  seminariów w  zakresie 
samoświadomości, Organizowanie zajęć sportowych i  imprez spor-
towych, Przygotowywanie imprez sportowych i rekreacyjnych, Wyna-
jem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, Warsztaty do celów 
rekreacyjnych, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Pro-
wadzenie imprez edukacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych i  spor-
towych, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi 
sportowe i kulturalne 

(111) 359643 (220) 2022 06 27 (210) 544469
(151) 2022 11 16 (441) 2022 07 25
(732) BUJAK ERWIN, Podmąchocice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Etherio
(540) 

(591) czarny, zielony, żółty, niebieski, czerwony
(531) 26 11 03, 26 11 08, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do pobrania do zarzą-
dzania transakcjami z wykorzystaniem kryptowalut za pomocą techno-
logii łańcucha bloków („blockchain”), Oprogramowanie komputerowe 
do pobrania dla technologii blockchain, Oprogramowanie do aplika-
cji Internetowych, Oprogramowanie do tworzenia aplikacji, Oprogra-
mowanie do  aplikacji i  serwerów internetowych, Oprogramowanie 
komputerowe do  integracji aplikacji i  baz danych, Oprogramowanie 
komputerowe do  pobrania do  użytku jako interfejs programowania 
aplikacji (API), Mobilne aplikacje, Aplikacje do  pobrania, Oprogra-
mowanie i  aplikacje do  urządzeń przenośnych, Aplikacje mobilne 
do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia 
na sobie, Oprogramowanie gier komputerowych rozrywkowych, Inte-
raktywne programy gier komputerowych, Programy gier komputero-
wych do pobierania, Programy interaktywnych multimedialnych gier 
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komputerowych, Programy komputerowe do  gier komputerowych, 
Programy do gier komputerowych [oprogramowanie], Oprogramowa-
nie gier komputerowych do pobrania, Oprogramowanie do gier kom-
puterowych do użycia w urządzeniach mobilnych, Oprogramowanie 
komputerowe do handlu elektronicznego, Oprogramowanie do han-
dlu elektronicznego i  płatności elektronicznych, Oprogramowanie 
komputerowe do  handlu elektronicznego umożliwiające użytkow-
nikom dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych za  po-
średnictwem światowej sieci komputerowej, 35 Optymalizacja stron 
internetowych, Promocja, reklama i  marketing stron internetowych 
on-line, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub 
reklamowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośred-
nictwem reklam na stronach internetowych, Pisanie tekstów reklamo-
wych do  celów reklamowych i  promocyjnych, Usługi konsultingowe 
w  zakresie marketingu internetowego, Zarządzanie biznesowe dla 
sklepów, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, 
Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, Komputerowe bazy 
danych (pozyskiwanie danych do-), Usługi w  zakresie opracowania 
graficznego do celów reklamowych, Usługi zarządzania działalnością 
gospodarczą dotyczące handlu elektronicznego, Usługi reklamowe 
mające na  celu promowanie handlu elektronicznego, Dostarczanie 
informacji i  świadczenie usług doradczych w  zakresie handlu elek-
tronicznego, Marketing opierający się na współpracy z  influencerem 
[influencer marketing], Promocja towarów przy pomocy influencerów, 
41 Usługi w  zakresie publikacji biuletynów, Wydawanie biuletynów, 
Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów rekla-
mowych, Udostępnianie gier komputerowych on-line, 42 Przechowy-
wanie danych za  pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], 
Certyfikacja danych za  pośrednictwem łańcucha blokowego [block-
chain], Usługi w  zakresie uwierzytelniania użytkowników z  zastoso-
waniem technologii blockchain, Hosting aplikacji multimedialnych, 
Hosting aplikacji mobilnych, Opracowywanie rozwiązań aplikacji 
oprogramowania komputerowego, Instalacja i  dostosowanie na  za-
mówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, Opracowywa-
nie oprogramowania aplikacji na potrzeby dostarczania treści multi-
medialnych, Tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron 
internetowych) na  rzecz osób trzecich, Tworzenie i  utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Opracowywanie i utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, Hosting stron komputero-
wych (internetowych) na rzecz osób trzecich, Tworzenie i projektowa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i prowadzenie stron 
internetowych na  telefony komórkowe, Doradztwo związane z  two-
rzeniem i projektowaniem stron internetowych, Tworzenie i utrzymy-
wanie stron internetowych do telefonów komórkowych, Projektowa-
nie i tworzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich, Tworzenie, 
utrzymywanie i  hosting stron internetowych dla osób trzecich, Pro-
jektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób 
trzecich, Planowanie, projektowanie i  rozwój stron internetowych 
online na  rzecz osób trzecich, Doradztwo związane z  tworzeniem 
i  projektowaniem stron internetowych do  handlu elektronicznego, 
Pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowa-
nia i kodu do tworzenia stron internetowych, Hosting stron interneto-
wych na rzecz osób trzecich, na serwerach komputerowych dla global-
nej sieci komputerowej, Tworzenie stron internetowych, Hosting stron 
internetowych, Projektowanie stron internetowych, Programowanie 
stron internetowych, Projektowanie stron domowych i stron interne-
towych, Projektowanie komputerowych stron internetowych, Hosting 
mobilnych stron internetowych, Usługi utrzymywania stron interneto-
wych, Hosting spersonalizowanych stron internetowych, Programo-
wanie spersonalizowanych stron internetowych, Tworzenie i  utrzy-
mywanie stron internetowych, Doradztwo w  projektowaniu stron 
internetowych, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, 
Tworzenie stron internetowych dla innych, Usługi testowania obcią-
żenia stron internetowych, Projektowanie i  aktualizacja stron głów-
nych i stron internetowych, Projektowanie i tworzenie stron głównych 
i  stron internetowych, Projektowanie i  opracowywanie stron głów-
nych i stron internetowych, Usługi w zakresie hostingu stron interne-
towych, Projektowanie stron internetowych w  celach reklamowych, 
Usługi w zakresie projektowania stron internetowych, Projektowanie 
stron głównych i  witryn internetowych, Aktualizowanie stron inter-
netowych dla osób trzecich, Tworzenie, projektowanie i utrzymywa-
nie stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania stron 
internetowych, Wypożyczanie oprogramowania do  opracowywania 

stron internetowych, Programowanie oprogramowania do  opraco-
wywania stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania 
stron głównych i stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie sper-
sonalizowanych stron internetowych, Projektowanie, tworzenie i pro-
gramowanie stron internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem 
stron głównych i stron internetowych, Wynajem przestrzeni pamięcio-
wej na potrzeby stron internetowych, Hosting przestrzeni pamięcio-
wej na potrzeby stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie 
oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, Oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako 
usługi [SaaS], Usługi w zakresie grafiki komputerowej, Usługi projekto-
wania grafiki komputerowej, Projektowanie grafiki i barw firmowych 
dla potrzeb tożsamości firm, Projektowanie graficzne, Usługi graficz-
ne, Projektowanie graficzne ilustracji, Projektowanie graficzne mate-
riałów promocyjnych, Projektowanie graficzne logo reklamowych, 
Projektowanie ozdobnego opracowania graficznego, Wzornictwo 
przemysłowe i projektowanie graficzne, Usługi projektowania graficz-
nego wspomaganego komputerowo, Usługi ilustrowania graficzne-
go na rzecz osób trzecich, Projektowanie graficzne w celu kompilacji 
stron w Internecie, Projektowanie i projektowanie graficzne do two-
rzenia stron WWW, Projektowanie i projektowanie graficzne do two-
rzenia stron WWW w  Internecie, Opracowywanie oprogramowania 
gier komputerowych, Projektowanie oprogramowania do  gier kom-
puterowych, Tworzenie gier wideo i komputerowych, Programowanie 
komputerowe w zakresie gier komputerowych, Tworzenie platform in-
ternetowych do handlu elektronicznego, Programowanie oprogramo-
wania do platform handlu elektronicznego, Usługi doradcze związane 
z oprogramowaniem używanym w obszarze handlu elektronicznego, 
Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem tech-
nologii do transakcji handlu elektronicznego 

(111) 359644 (220) 2022 06 28 (210) 544492
(151) 2022 11 16 (441) 2022 07 25
(732) WOMANONLINE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MABAJE
(540) 

(531) 26 03 18, 27 05 01
(510), (511) 25 Odzież damska, w  szczególności sukienki, swetry, 
golfy, spódnice, szorty, bluzki, koszule, koszulki, topy, legginsy, bo-
lerka, szaliki, szale, odzież sportowa, Obuwie damskie, Damskie na-
krycia głowy, Damskie akcesoria na szyję, Bielizna damska, Kombine-
zony damskie jednoczęściowe [playsuit], Damskie kurtki, płaszcze, 
spodnie i kamizelki 

(111) 359645 (220) 2022 07 14 (210) 545102
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) TEK TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Luxus Fresh
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 26 11 01, 05 03 15, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 31 Świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła 

(111) 359646 (220) 2022 06 01 (210) 543653
(151) 2022 12 08 (441) 2022 08 22
(732) GRZEBIENIAK JANUSZ, Gdańsk (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bimos TRANSPORT www bimos pl
(540) 

(591) ciemobrązowy
(531) 26 11 01, 26 11 08, 27 05 01, 29 01 07
(510), (511) 39 Transport drogowy, Transport drogowy ładunków 

(111) 359647 (220) 2022 06 28 (210) 544518
(151) 2022 12 08 (441) 2022 08 16
(732) SUPERNAT PIOTR SDMS, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OdpinamWrotki
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie rozrywkowe, 
Oprogramowanie i  aplikacje do  urządzeń przenośnych, Oprogra-
mowanie do  pobrania w  postaci aplikacji mobilnych do  dostaw 
i zamówień z restauracji typu dark kitchen , Aplikacje do pobrania 
na smartfony, Mobilne aplikacje, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia gło-
wy, 35 Udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków 
elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, Promowanie 
muzyki innych poprzez dostarczanie portfolio online za  pośred-
nictwem witryn internetowych, Udostępnianie katalogów witryn 
internetowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji bizne-
sowych, Usługi w  zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na  rzecz podmiotów świadczących usługi rozrywkowe, Sprzedaż 
detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu usług 
rozrywkowych, Marketing internetowy, Optymalizacja stron in-
ternetowych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, Usługi w zakresie administrowania 
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży do-
konywanych za pomocą Internetu w związku ze sprzedażą biletów 
na  wydarzenia rozrywkowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, 
rekreacyjne lub kulturalne, Usługi dopasowywania w  ramach sie-
ci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między 
reklamodawcami a  właścicielami stron internetowych, 41 Usługi 
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywko-
we i  sportowe, Rezerwacja miejsc na  imprezy rozrywkowe, Usługi 
w zakresie rezerwacji klubów nocnych, a mianowicie organizowa-
nie wstępu do klubów nocnych i na  imprezy rozrywkowe, dostar-
czanie opinii o  klubach, zajęciach i  atrakcjach za  pośrednictwem 
globalnego komputera, Informacja o  rozrywce, Informacja o  re-
kreacji, Rezerwacje koncertów, Udzielanie informacji dotyczących 
rozrywki, Udzielanie informacji w  dziedzinie muzyki, Udostępnia-
nie informacji z zakresu rozrywki za pośrednictwem globalnej sieci 
komputerowej, Dostarczanie informacji na  temat aktywności kul-
turalnych, 42 Usługi komputerowe, a mianowicie dostarczanie wy-
szukiwarek do rezerwacji i wstępu do restauracji i klubów, imprez, 
działań i atrakcji, Programowanie oprogramowania do platform in-
ternetowych, Platforma jako usługa [PaaS] zawierająca informacje 
o restauracjach i klubach oraz wydarzeniach restauracyjnych i klu-
bowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania interaktywne-
go oprogramowania rozrywkowego nie do pobrania, Udostępnie-
nie wyszukiwarek internetowych 

(111) 359648 (220) 2022 07 02 (210) 544679
(151) 2022 12 08 (441) 2022 08 16
(732) KUBERA-CZAPLEWSKA NATALIA, CZAPLEWSKI ARTUR 
NATTRA LABORATORIES SPÓŁKA CYWILNA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATTRA laboratories
(540) 

(531) 25 01 25, 26 13 25, 27 05 01

(510), (511) 3 Kosmetyki w formie olejków, Kremy nielecznicze, Kre-
my do ciała, Kremy do twarzy, Olejki do włosów, Kosmetyki do wło-
sów, Szampony do włosów, Maseczki do włosów, Mleczka do ciała, 
Emulsje do ciała, Olejki do ciała, Balsamy do ciała, Mydła nieleczni-
cze, Maści do celów kosmetycznych, 5 Suplementy diety, Suplemen-
ty żywnościowe, Suplementy ziołowe, Suplementy diety dla ludzi, 
Suplementy dietetyczne i  odżywcze, Preparaty dietetyczne i  od-
żywcze, Lecznicze kremy do ciała, Maści lecznicze, Kremy lecznicze, 
Mydła lecznicze, 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez 
Internet następujących towarów: kosmetyki w  formie olejków, kre-
my nielecznicze, kremy do ciała, kremy do twarzy, olejki do włosów, 
kosmetyki do włosów, szampony do włosów, maseczki do włosów, 
mleczka do ciała, emulsje do ciała, olejki do ciała, balsamy do ciała, 
mydła nielecznicze, maści do celów kosmetycznych, suplementy die-
ty, suplementy żywnościowe, suplementy ziołowe, suplementy diety 
dla ludzi, suplementy dietetyczne i odżywcze, preparaty dietetyczne 
i odżywcze, lecznicze kremy do ciała, maści lecznicze, kremy leczni-
cze, mydła lecznicze 

(111) 359649 (220) 2022 07 04 (210) 544683
(151) 2022 12 08 (441) 2022 08 16
(732) TRIMO P  ŚLĘZAK, K  BŁĘDOWSKI SPÓŁKA JAWNA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Słodyczowo Sklep
(540) 

(591) różowy, niebieski, biały, beżowy
(531) 08 01 15, 08 01 25, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 35 Handel (Zarządzanie w zakresie zamówień w-) 

(111) 359650 (220) 2022 04 28 (210) 542538
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) RESTAURACJA STUDNIA SMAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elbląg (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Studnia smaków
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Udostępnianie powierzchni re-
klamowej, czasu reklamowego i  mediów, Oferowanie i  wynajem 
przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i  mediów na  reklamy, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i  promo-
cyjnych, 41 Usługi rozrywkowe świadczone w  dyskotekach, Usługi 
związane z  dyskotekami, 43 Restauracje dla turystów, Restauracje 
oferujące dania na  wynos, Restauracje samoobsługowe, Restaura-
cje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem, 
Bary, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary szybkiej obsługi [snack
-bary], Usługi świadczone przez bary bistro, Snack-bary 

(111) 359651 (220) 2022 06 02 (210) 543691
(151) 2022 12 08 (441) 2022 08 22
(732) DOM DEVELOPMENT WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWODWORSKA 43
(540) 

(591) czarny, czerwony, pomarańczowy
(531) 27 05 01, 27 07 01, 27 07 17, 29 01 13
(510), (511) 19 Ukończone budynki z  materiałów niemetalowych, 
35 Reklamy w  zakresie nieruchomości świadczonej również on-li-
ne, Prowadzenie badań rynkowych dotyczących: gruntów dla bu-
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downictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych 
do  najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, Usługi orga-
nizowania, prowadzenia i  zarządzania działalnością gospodarczą 
w  dziedzinie nieruchomości, Pomoc w  zarządzaniu przedsięwzię-
ciami obrotu nieruchomościami, Organizowanie targów i  wystaw 
handlowych i  reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, 
architektury i  technologii w  tej dziedzinie, także w  celu przepro-
wadzania operacji handlowych przez Internet, Usługi zarządzania 
miejscami wystawowymi, Usługi promocji obrotu nieruchomo-
ściami mieszkalnymi, Organizowanie przetargów na rynku obrotu 
gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i  loka-
lami mieszkalnymi, Wynajmowanie miejsc na  umieszczanie ogło-
szeń i  reklam również w  sieci on-line, Opracowywanie koncepcji 
użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym, Usługi in-
westora budowlanego w  aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym 
planowania inwestycji budowlanej, 36 Usługi zarządzania nieru-
chomościami, Usługi sprzedaży nieruchomości na  kredyt, Usłu-
gi w  zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, Usługi 
dzierżawy nieruchomości, lokali i  powierzchni użytkowej, Usługi: 
administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użyt-
kową, miejscami parkingowymi, Usługi rozliczania transakcji kup-
na/sprzedaży nieruchomości, Usługi wynajmu budynków, lokali 
mieszkalnych i  użytkowych, Doradztwo w  zakresie zarządzania 
i  administrowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowy-
mi i gruntami, Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę 
pod względem finansowym w  aspekcie projektowania i  realizacji 
budowy, Usługi opracowywania koncepcji użytkowania nierucho-
mości, Usługi w  zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych 
i  użytkowych, Pośrednictwo w  nabywaniu, sprzedaży, najmie do-
mów, lokali i  powierzchni użytkowej, 37 Usługi developerskie 
związane z budową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych od fazy pozyskiwania gruntu do fazy sprzedaży 
lub wynajmu powierzchni użytkowej pozyskanej w ramach przed-
sięwzięć deweloperskich, Usługi w  zakresie: prowadzenia robót 
ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, 
burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych 
i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót 
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i  montażowych, Usługi re-
montowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji 
obiektów budowlano-mieszkaniowych, Usługi w  zakresie funkcji 
generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących 
obiektów inżynierskich 

(111) 359652 (220) 2022 06 02 (210) 543692
(151) 2022 12 08 (441) 2022 08 22
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSIEDLE JAGIELLOŃSKA
(540) 

(591) zielony, niebieski, granatowy
(531) 26 11 03, 26 11 13, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 19 Ukończone budynki z  materiałów niemetalowych, 
35 Reklama w  zakresie nieruchomości świadczona również on-li-
ne, Prowadzenie badań rynkowych dotyczących: gruntów dla bu-
downictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych 
do  najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, Usługi orga-
nizowania, prowadzenia i  zarządzania działalnością gospodarczą 
w  dziedzinie nieruchomości, Pomoc w  zarządzaniu przedsięwzię-
ciami obrotu nieruchomościami, Organizowanie targów i  wystaw 
handlowych i  reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, 
architektury i  technologii w  tej dziedzinie, także w  celu przepro-
wadzania operacji handlowych przez Internet, Usługi zarządzania 
miejscami wystawowymi, Usługi promocji obrotu nieruchomo-
ściami mieszkalnymi, Organizowanie przetargów na rynku obrotu 
gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i  loka-

lami mieszkalnymi, Wynajmowanie miejsc na  umieszczanie ogło-
szeń i  reklam również w  sieci on-line, Opracowywanie koncepcji 
użytkowania nieruchomości pod kątem ekonomicznym, Usługi in-
westora budowlanego w  aspekcie ekonomiczno-organizacyjnym 
planowania inwestycji budowlanej, 36 Usługi zarządzania nieru-
chomościami, Usługi sprzedaży nieruchomości na  kredyt, Usłu-
gi w  zakresie wycen finansowych majątku nieruchomego, Usługi 
dzierżawy nieruchomości, lokali i  powierzchni użytkowej, Usługi: 
administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użyt-
kową, miejscami parkingowymi, Rozliczania transakcji kupna/
sprzedaży nieruchomości, Usługi wynajmu budynków, lokali miesz-
kalnych i użytkowych, Doradztwo w zakresie zarządzania i admini-
strowania obiektami mieszkalnymi, zespołami osiedlowymi i grun-
tami, Usługi przedsiębiorcy odpowiedzialnego za  budowę pod 
względem finansowym w aspekcie projektowania i realizacji budo-
wy, Usługi opracowywania koncepcji użytkowania nieruchomości, 
Usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użytko-
wych, Pośrednictwo w nabywaniu, sprzedaży, najmie domów, lokali 
i  powierzchni użytkowej, 37 Usługi developerskie związane z  bu-
dową i zagospodarowaniem obiektów mieszkalnych i niemieszkal-
nych od  fazy pozyskiwania gruntu do  fazy sprzedaży lub wynaj-
mu powierzchni użytkowej pozyskanej w  ramach przedsięwzięć 
deweloperskich, Usługi w  zakresie: prowadzenia robót ziemnych, 
nadzoru budowlanego, prac wykonawczych, rozbiórki, burzenia 
obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i  osiedli 
mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania robót ogólno-
budowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi remontowe, 
naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów 
budowlano-mieszkaniowych, Usługi w zakresie funkcji generalne-
go wykonawcy robót ogólnobudowlanych dotyczących obiektów 
inżynierskich 

(111) 359653 (220) 2022 07 06 (210) 544805
(151) 2022 12 09 (441) 2022 08 16
(732) WIERZBANOWSKA JANINA F H U  JAWO, Czulice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN ORZECH
(540) 

(591) czarny, biały
(531) 02 09 12, 01 01 05, 01 01 10, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 29 Pasta z orzechów laskowych, Pasta z orzechów ziem-
nych, Pasta z orzechów nerkowca, Pasta z orzechów piniowych, Pa-
sta z orzechów włoskich, Pasta słonecznikowa, Pasta dyniowa, Pasta 
z pistacji, Batony spożywcze na bazie orzechów, Kremy orzechowe 
z dodatkami, 30 Pasta migdałowa, Pasta sezamowa, Pasta kokosowa, 
Batony spożywcze na bazie zbóż 

(111) 359654 (220) 2022 07 07 (210) 544829
(151) 2022 12 09 (441) 2022 08 22
(732) OLEWNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Świerczynek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Loftowa
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Alkohole wy-
sokoprocentowe [napoje], Wódka, Napoje alkoholowe z  owoców, 
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Napoje alkoholowe aromatyzowane, Likiery, Miód pitny, Alkoholowy 
ajerkoniak, Destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, Alkoho-
lowe koktajle owocowe, Nalewki gorzkie, Aperitify 

(111) 359655 (220) 2022 07 07 (210) 544832
(151) 2022 12 09 (441) 2022 08 22
(732) OLEWNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Świerczynek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOFTÓWKA
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Alkohole wy-
sokoprocentowe [napoje], Wódka, Napoje alkoholowe z  owoców, 
Napoje alkoholowe aromatyzowane, Likiery, Miód pitny, Alkoholowy 
ajerkoniak, Destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, Alkoho-
lowe koktajle owocowe, Nalewki gorzkie, Aperitify 

(111) 359656 (220) 2022 07 29 (210) 545679
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL  
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H
(540) 

(591) zielony
(531) 01 15 11, 27 05 01, 29 01 03
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do  mycia i  pielęgnacji ciała, 
Środki do higieny jamy ustnej, Balsamy, inne niż do celów medycz-
nych, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Kosme-
tyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Maści do  celów kosme-
tycznych, Nielecznicze balsamy, Olejki do  celów kosmetycznych, 
Preparaty kosmetyczne do twarzy, Kremy nielecznicze, Olejki ete-
ryczne, Środki do  pielęgnacji włosów, Preparaty higieniczne, Pa-
sta do zębów, Zioła do kąpieli, 5 Preparaty i artykuły dentystyczne 
oraz lecznicze środki do  czyszczenia zębów, Preparaty i  artykuły 
higieniczne, Suplementy diety i  preparaty dietetyczne, Preparaty 
i artykuły dentystyczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, 
Guma do żucia odświeżająca oddech do celów leczniczych, Prepa-
raty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, Preparaty leczni-
cze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty medyczne, Środki nawilżają-
ce do użytku medycznego, Dodatki dietetyczne, Herbata lecznicza, 
Herbata dla astmatyków, Herbata odchudzająca do celów medycz-
nych, Lecznicze dodatki do żywności, Suplementy diety dla ludzi, 
Suplementy ziołowe, Produkty farmaceutyczne, Leki, Leki zioło-
we, Suplementy, Kremy lecznicze, Żele lecznicze, Preparaty far-
maceutyczne, Wyroby medyczne do  stosowania wewnętrznego, 
w postaci tabletek, pastylek, płynów, Preparaty do dezynfekcji rąk, 
Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Herba-
ta ziołowa [napoje lecznicze], Napoje witaminizowane, Napoje zio-
łowe do użytku leczniczego, Syropy do użytku farmaceutycznego, 
Środki do dezynfekcji skóry, Maści antyseptyczne, Maści do celów 
farmaceutycznych, Maści do  leczenia oparzeń słonecznych, Maści 
lecznicze, Maści przeciwzapalne, Zioła lecznicze, Zioła lecznicze su-
szone lub zakonserwowane, 30 Herbaty, Herbaty owocowe, Herba-
ty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, Herbaty ziołowe [napa-
ry], Mieszanki herbat, Napary ziołowe, Substytuty herbaty, Wyciągi 
z  herbaty, Przyprawy, przyprawy ziołowe, Syropy smakowe, Zioła 

do  celów spożywczych, Zioła konserwowane [przyprawy], Zioła 
przetworzone, Zioła suszone, 31 Drzewa i produkty leśne, Kwiaty, 
Nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, Odpadki roślinne jako 
surowiec, Nasiona, Naturalne rośliny i kwiaty, Żywe kwiaty natural-
ne, Świeże kwiaty jadalne, Żywe kwiaty, Nieprzetworzone produkty 
leśne, Rośliny, Produkty rolne (nieprzetworzone), Rośliny i ich świe-
że produkty, Surowe produkty rolne, Surowe produkty leśne, Świe-
że owoce, orzechy, warzywa i zioła, Zioła, suszone, do ozdabiania, 
Rośliny suszone, Nieprzetworzone zioła, Świeże zioła, 32 Napoje 
orzeźwiające, Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe preparaty 
do produkcji napojów, syropy i inne preparaty do przygotowywa-
nia napojów, Napoje zawierające witaminy, Napoje (Syropy do-), 
Syropy do napojów, Syropy do wyrobu napojów, Syropy owocowe 
[napoje bezalkoholowe] 

(111) 359657 (220) 2022 04 25 (210) 542372
(151) 2022 11 21 (441) 2022 08 01
(732) WOSANA SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAMA, TATA I JA
(510), (511) 32 Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezal-
koholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów 

(111) 359658 (220) 2022 06 13 (210) 544045
(151) 2022 12 07 (441) 2022 08 22
(732) FINA CYBERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRYPTO KURSY
(540) 

(591) brązowy
(531) 24 01 03, 27 05 01, 29 01 07, 29 01 11
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne zwłaszcza dotyczące transakcji 
elektronicznych, przy użyciu elektronicznych środków płatniczych, 
oraz kryptowalut, tokenów i technologii blockchain, Usługi wydaw-
nicze, mianowicie publikowanie kursów, skryptów, książek, broszur, 
podręczników i innych materiałów obejmujących szeroką gamę te-
matów w  formacie drukowanym i  elektronicznym zwłaszcza do-
tyczących transakcji elektronicznych, przy użyciu elektronicznych 
środków płatniczych, oraz kryptowalut, tokenów i  technologii 
blockchain, Usługi edukacyjne, mianowicie udostępnianie firmom 
programów edukacyjnych dla kadry kierowniczej w dziedzinie no-
wych technologii, finansów, biznesu, środków pieniężnych, kryp-
towalut i  zasobów cyfrowych, innowacji cyfrowych, produktów 
finansowych opartych na  blockchain i  blockchain, Organizowanie 
i  prowadzenie konferencji edukacyjnych, seminariów edukacyj-
nych, zjazdów i  programów dla absolwentów, kadry kierowniczej 
i  przedsiębiorców na  tematy związane z  technologią, finansami, 
innowacjami, kryptowalutami, produktami opartymi na blockcha-
in i  blockchain, Organizowanie i  prowadzenie zjazdów, kongre-
sów, konferencji i  seminariów edukacyjnych, Usługi edukacyjne, 
mianowicie zapewnianie programów instruktażowych zwłaszcza 
dotyczących transakcji elektronicznych, przy użyciu elektronicz-
nych środków płatniczych, oraz kryptowalut, tokenów i  technolo-
gii blockchain, Usługi edukacyjne i informacje dostarczane online, 
za pośrednictwem Internetu lub za pośrednictwem innych sieci ko-
munikacyjnych zwłaszcza dotyczących transakcji elektronicznych, 
przy użyciu elektronicznych środków płatniczych, oraz kryptowa-
lut, tokenów i  technologii blockchain, Projektowanie i  udostęp-
nianie programów, kursów i  egzaminów edukacyjnych i  szkole-
niowych zwłaszcza dotyczących transakcji elektronicznych, przy 
użyciu elektronicznych środków płatniczych, oraz kryptowalut, 
tokenów i  technologii blockchain, Usługi edukacyjne, mianowicie 
zapewnianie certyfikacji i akredytacji kursów, Certyfikacja szkoleń 
i  nagród edukacyjnych, Usługi edukacyjne związane z  biznesem, 
usługami biznesowymi, finansami, usługami finansowymi, eko-
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nomią, polityką i  sprawami bieżącymi, Planowanie, organizowa-
nie i  prowadzenie wydarzeń edukacyjnych, Zapewnianie szkoleń 
programów, kursów i  egzaminów edukacyjnych i  szkoleniowych 
zwłaszcza dotyczących transakcji elektronicznych, przy użyciu 
elektronicznych środków płatniczych, oraz kryptowalut, tokenów 
i  technologii blockchain, Usługi szkoleniowe zwłaszcza dotyczące 
transakcji elektronicznych, przy użyciu elektronicznych środków 
płatniczych, oraz kryptowalut, tokenów i  technologii blockchain, 
Usługi szkoleniowe dla biznesu z  zakresu poszerzania wiedzy do-
tyczącej transakcji elektronicznych, przy użyciu elektronicznych 
środków płatniczych, z  zakresu usług biznesowych, usług finan-
sowych, ekonomii, polityki i spraw bieżących, Planowanie, organi-
zowanie i  prowadzenie szkoleń i/lub  imprez edukacyjnych, Usłu-
gi raportowania wiadomości, usługi publikacji, Usługi publikacji 
elektronicznych, Usługi publikacji online zwłaszcza dotyczących 
transakcji elektronicznych, przy użyciu elektronicznych środków 
płatniczych, oraz kryptowalut, tokenów i  technologii blockcha-
in, Udostępnianie publikacji elektronicznych online, w  tym treści 
nie do pobrania, Produkcja, prezentacja, udostępnianie i dystrybu-
cja filmów, programów telewizyjnych i  radiowych, blogów, webi-
nariów, podcastów, vodcastów i kanałów informacyjnych oraz edu-
kacyjnych, Usługi rozrywkowe, Świadczenie wyżej wymienionych 
usług w  formie elektronicznej lub skomputeryzowanej, Warsztaty 
i  szkolenia, doradztwo zawodowe zwłaszcza dotyczące transakcji 
elektronicznych, przy użyciu elektronicznych środków płatniczych, 
oraz kryptowalut, tokenów i technologii blockchain, Usługi eduka-
cyjne w  dziedzinach technologii blockchain oraz bezpieczeństwa 
w  sieci Internet w  szczególności cyberbezpieczeństwa i  ochrony 
danych oraz prywatności 

(111) 359659 (220) 2022 06 13 (210) 544046
(151) 2022 12 07 (441) 2022 08 22
(732) FINA CYBERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PWX
(540) 

(531) 27 05 01, 26 01 01, 26 01 06
(510), (511) 35 Reklama i  marketing, Usługi promocyjne, Reklama, 
promocja, zarządzanie i  administracja działalnością gospodarczą 
dotyczącą obrotu towarami i usługami związanymi z finansami, no-
wymi technologiami i kryptowalutami, oraz tokenami i blockchain, 
Usługi informacji biznesowej, Udostępnianie informacji bizneso-
wych i handlowych online, Usługi handlu detalicznego i hurtowe-
go, sprzedaż w  tym w  punktach handlowych oraz za  pośrednic-
twem sieci Internet, online na stronie internetowej następujących 
towarów, takich jak: publikacje elektroniczne, gazety, periodyki, 
katalogi, czasopisma, ulotki, biuletyny, kalendarze, książki, pod-
ręczniki, skrypty, fotografie, wydruki graficzne, kufry, torby po-
dróżne, torby na zakupy, torebki, torby, parasole, laski, etui na kar-
ty płatnicze, etui na banknoty, etui na wizytówki, etui na telefony 
i tablety, portfele, plecaki, etui na karty kredytowe, walizki, zegary, 
zegarki, smartwatche, smartphone, telefony, tablety, komputery, 
ładowarki, kable, zasilacze, urządzenia peryferyjne do komputerów 
umożliwiające dokonywanie transakcji kryptowalutami, oraz toke-
nami i blockchain, sprzęt komputerowy, oraz osprzęt do urządzeń 
komputerowych, sprzęt telekomunikacyjny oraz osprzęt do  urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, zwłaszcza do  obsługi transakcji finan-
sowych na  rynkach kryptowalut, tokenów oraz blockchain, mate-
riałów dydaktycznych dotyczących obsługi transakcji finansowych 
na  rynkach kryptowalut, tokenów oraz blockchain, oprogramo-
wanie do  urządzeń komputerowych, breloki, przyciski do  papie-
ru, zakładki do książek, otwieracze do butelek, korkociągi, wyroby 
szklane, porcelana i wyroby ceramiczne, artykuły sportowe, sprzęt 
rekreacyjny, ramki do  obrazów, biżuteria, odzież, nakrycia głowy, 
obuwie, napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, wyroby cu-
kiernicze, artykuły papiernicze i  piśmiennicze, części samocho-
dowe i  rowerowe, pojazdy, rowery, skutery, samochody, pojazdy 

elektryczne, rowery elektryczne, skutery elektryczne, samochody 
elektryczne, materiały eksploatacyjne do pojazdów, płyny eksplo-
atacyjne do  pojazdów, elementy stylizujące nadwozia pojazdów, 
lampy, żarówki, akumulatory, baterie, bezpieczniki, sprzęt budow-
lany, narzędzia ręczne nieelektryczne oraz elektryczne, materiały 
budowlane, meble, meble biurowe, meble pokojowe, meble ku-
chenne, przedmioty wystroju wnętrz, kosmetyki, perfumy, chemia 
gospodarcza, olejki eteryczne, środki higieny osobistej, artykuły 
spożywcze, żywność przetworzona gotowa do spożycia, słodycze, 
ciastka, ciasta, artykuły nabiałowe, suplementy diety, leki, farma-
ceutyki, preparaty odchudzające, artykuły medyczne, Umożliwiają-
ce klientom wygodne przeglądanie i kupowanie wyżej wymienio-
nych towarów z  ogólnego katalogu za  pośrednictwem sprzedaży 
zdalnej, zwłaszcza za pomocą transakcji elektronicznych, przy uży-
ciu elektronicznych środków płatniczych, Gromadzenie, na  rzecz 
osób trzecich także za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, In-
ternetu szeregu usług informatycznych, finansowych, bankowych, 
ubezpieczeniowych, handlowych, restauracyjnych, medycznych, 
budowlanych, motoryzacyjnych, rozrywkowych, sportowych, re-
kreacyjnych, architektonicznych, designerskich, naukowych, edu-
kacyjnych, poligraficznych, prawnych, administracyjnych, sprząta-
jących, kurierskich, reklamowych, marketingowych, księgowych, 
rachunkowych, inwestycyjnych, dotyczących bezpieczeństwa 
w sieci Internet, w tym pakietów tych usług oraz porad indywidu-
alnych, umożliwiających konsumentom dogodne porównywanie 
i zakup tych usług, Prowadzenie, sprzedaż i promocja programów 
lojalnościowych i  rabatowych w  sieci Internet w  szczególności 
w  oparciu o  technologie blockchain, Usługi wyceny biznesowej, 
Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Badania i analizy 
biznesowe, Usługi agencji informacji handlowej, Publikowanie tek-
stów reklamowych, Produkcja reklam i  materiałów reklamowych, 
Organizacja, obsługa i nadzór nad sprzedażowymi i promocyjnymi 
programami motywacyjnymi, Usługi w  zakresie kart lojalnościo-
wych, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów w celach 
handlowych, promocyjnych i reklamowych, Badania rynku, Usługi 
marketingowe, Benchmarking, Badania opinii, Reprodukcja doku-
mentów, Gromadzenie, kompilacja i  przygotowywanie informacji 
i statystyk biznesowych, Dostarczanie informacji na temat ekono-
miki biznesu, Przygotowywanie raportów informacji biznesowych 
i  statystyk, Kompilacja informacji w  komputerowych bazach da-
nych, Organizowanie prenumeraty gazet i periodyków, Redagowa-
nie katalogów, Redagowanie reklam do  wykorzystania jako stro-
ny internetowe w  Internecie, Udostępnianie miejsca na  stronach 
internetowych na  reklamę towarów i  usług, licytacje świadczone 
w Internecie, przetwarzanie sprzedaży dokonywanej w Internecie, 
Organizowanie prenumeraty gazet, Usługi informacyjne, doradcze 
i  konsultacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych towa-
rów i  usług, Prognozy ekonomiczne, Pozycjonowanie produktów 
na wirtualnych półkach sklepowych, Wynajmowanie nośników re-
klamowych, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja słuchowisk 
reklamowych i reklamowych utworów muzycznych, Usługi zaopa-
trywania osób trzecich w towary przeznaczone dla celów promo-
cyjnych i  usługi reklamowe, Doradztwo podatkowe, Usługi księ-
gowości i rachunkowości, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, 
Projektowanie standów reklamowych 

(111) 359660 (220) 2022 06 13 (210) 544047
(151) 2022 12 07 (441) 2022 08 22
(732) FINA CYBERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PWX
(510), (511) 35 Reklama i  marketing, Usługi promocyjne, Reklama, 
promocja, zarządzanie i administracja działalnością gospodarczą do-
tyczącą obrotu towarami i usługami związanymi z finansami, nowymi 
technologiami i kryptowalutami, oraz tokenami i blockchain, Usługi 
informacji biznesowej, Udostępnianie informacji biznesowych i han-
dlowych online, Usługi handlu detalicznego i  hurtowego, sprzedaż 
w tym w punktach handlowych oraz za pośrednictwem sieci Internet, 
online na stronie internetowej następujących towarów, takich jak: pu-
blikacje elektroniczne, gazety, periodyki, katalogi, czasopisma, ulotki, 
biuletyny, kalendarze, książki, podręczniki, skrypty, fotografie, wydru-
ki graficzne, kufry, torby podróżne, torby na  zakupy, torebki, torby, 
parasole, laski, etui na karty płatnicze, etui na banknoty, etui na wi-
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zytówki, etui na telefony i tablety, portfele, plecaki, etui na karty kre-
dytowe, walizki, zegary, zegarki, smartwatche, smartphone, telefony, 
tablety, komputery, ładowarki, kable, zasilacze, urządzenia peryferyj-
ne do komputerów umożliwiające dokonywanie transakcji kryptowa-
lutami, oraz tokenami i blockchain, sprzęt komputerowy, oraz osprzęt 
do urządzeń komputerowych, sprzęt telekomunikacyjny oraz osprzęt 
do  urządzeń telekomunikacyjnych, zwłaszcza do  obsługi transakcji 
finansowych na rynkach kryptowalut, tokenów oraz blockchain, ma-
teriałów dydaktycznych dotyczących obsługi transakcji finansowych 
na rynkach kryptowalut, tokenów oraz blockchain, oprogramowanie 
do urządzeń komputerowych, breloki, przyciski do papieru, zakładki 
do  książek, otwieracze do  butelek, korkociągi, wyroby szklane, por-
celana i  wyroby ceramiczne, artykuły sportowe, sprzęt rekreacyjny, 
ramki do obrazów, biżuteria, odzież, nakrycia głowy, obuwie, napoje 
alkoholowe, napoje bezalkoholowe, wyroby cukiernicze, artykuły pa-
piernicze i piśmiennicze, części samochodowe i  rowerowe, pojazdy, 
rowery, skutery, samochody, pojazdy elektryczne, rowery elektrycz-
ne, skutery elektryczne, samochody elektryczne, materiały eksplo-
atacyjne do pojazdów, płyny eksploatacyjne do pojazdów, elementy 
stylizujące nadwozia pojazdów, lampy, żarówki, akumulatory, baterie, 
bezpieczniki, sprzęt budowlany, narzędzia ręczne nieelektryczne oraz 
elektryczne, materiały budowlane, meble, meble biurowe, meble po-
kojowe, meble kuchenne, przedmioty wystroju wnętrz, kosmetyki, 
perfumy, chemia gospodarcza, olejki eteryczne, środki higieny osobi-
stej, artykuły spożywcze, żywność przetworzona gotowa do spożycia, 
słodycze, ciastka, ciasta, artykuły nabiałowe, suplementy diety, leki, 
farmaceutyki, preparaty odchudzające, artykuły medyczne, Umożli-
wiające klientom wygodne przeglądanie i kupowanie wyżej wymie-
nionych towarów z ogólnego katalogu za pośrednictwem sprzedaży 
zdalnej, zwłaszcza za pomocą transakcji elektronicznych, przy użyciu 
elektronicznych środków płatniczych, Gromadzenie, na  rzecz osób 
trzecich także za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, Internetu 
szeregu usług informatycznych, finansowych, bankowych, ubezpie-
czeniowych, handlowych, restauracyjnych, medycznych, budowla-
nych, motoryzacyjnych, rozrywkowych, sportowych, rekreacyjnych, 
architektonicznych, designerskich, naukowych, edukacyjnych, poli-
graficznych, prawnych, administracyjnych, sprzątających, kurierskich, 
reklamowych, marketingowych, księgowych, rachunkowych, inwe-
stycyjnych, dotyczących bezpieczeństwa w sieci Internet, w tym pa-
kietów tych usług oraz porad indywidualnych, umożliwiających kon-
sumentom dogodne porównywanie i zakup tych usług, Prowadzenie, 
sprzedaż i promocja programów lojalnościowych i rabatowych w sie-
ci Internet w szczególności w oparciu o technologie blockchain, Usłu-
gi wyceny biznesowej, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, Badania i analizy biznesowe, Usługi agencji informacji handlowej, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Produkcja reklam i  materiałów 
reklamowych, Organizacja, obsługa i  nadzór nad sprzedażowymi 
i promocyjnymi programami motywacyjnymi, Usługi w zakresie kart 
lojalnościowych, Organizowanie imprez, wystaw, targów i  pokazów 
w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych, Badania rynku, 
Usługi marketingowe, Benchmarking, Badania opinii, Reprodukcja 
dokumentów, Gromadzenie, kompilacja i  przygotowywanie infor-
macji i statystyk biznesowych, Dostarczanie informacji na temat eko-
nomiki biznesu, Przygotowywanie raportów informacji biznesowych 
i statystyk, Kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, 
Organizowanie prenumeraty gazet i  periodyków, Redagowanie ka-
talogów, Redagowanie reklam do  wykorzystania jako strony inter-
netowe w  Internecie, Udostępnianie miejsca na  stronach interneto-
wych na reklamę towarów i usług, licytacje świadczone w Internecie, 
przetwarzanie sprzedaży dokonywanej w Internecie, Organizowanie 
prenumeraty gazet, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące wszystkich wyżej wymienionych towarów i  usług, Pro-
gnozy ekonomiczne, Pozycjonowanie produktów na  wirtualnych 
półkach sklepowych, Wynajmowanie nośników reklamowych, Pro-
dukcja filmów reklamowych, Produkcja słuchowisk reklamowych 
i  reklamowych utworów muzycznych, Usługi zaopatrywania osób 
trzecich w  towary przeznaczone dla celów promocyjnych i  usługi 
reklamowe, Doradztwo podatkowe, Usługi księgowości i rachunko-
wości, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Projektowanie stan-
dów reklamowych 

(111) 359661 (220) 2022 05 09 (210) 542843
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) CHRUŚCICKA EWA STREFA GLAMOUR, Lublin (PL)

(540) (znak słowny)
(540) Strefa Glamour
(510), (511) 41 Nauczanie i  szkolenia, Organizowanie i  prowadze-
nie seminariów i  warsztatów [szkolenia], Prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenia], Szkolenia biznesowe, Szkolenia dla dorosłych, 
Szkolenia edukacyjne, Szkolenia personelu, Szkolenia techniczne 
w zakresie bezpieczeństwa, Szkolenia techniczne związane z higie-
ną, Szkolenia w dziedzinie biznesu, Szkolenia w zakresie pielęgnacji 
urody, Szkolenia związane z finansami, Udzielanie kursów szkolenia 
zawodowego, Usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodo-
wymi, Usługi szkolenia zawodowego, 44 Usługi w zakresie higieny 
i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla lu-
dzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja 
urody dla ludzi 

(111) 359662 (220) 2022 08 12 (210) 546127
(151) 2023 01 05 (441) 2022 09 12
(732) IZODOM 2000 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IzoClick
(510), (511) 17 Materiały izolacyjne, Płyty izolacyjne, Materiały 
uszczelniające, Materiały do wypełniania, Artykuły i materiały termo-
izolacyjne, Artykuły i materiały elektroizolacyjne, Artykuły i materia-
ły dźwiękochłonne, Artykuły i materiały ogniotrwałe i zabezpiecza-
jące przed ogniem, Materiały i artykuły zabezpieczające przed wodą 
i  wilgocią, 19 Materiały budowlane niemetalowe, Szalunki nieme-
talowe do betonu, Niemetalowe materiały fundamentowe do użyt-
ku w  budownictwie, Nadproża niemetalowe, Niemetalowe części 
modułowe do  budowania budynków prefabrykowanych, Materiały 
do  ochrony przeciwpożarowej (niemetalowe) do  użytku w  budow-
nictwie, Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, Nie-
metalowe elementy budowlane prefabrykowane, Prefabrykowane 
ściany niemetalowe, Konstrukcyjne elementy niemetalowe dla bu-
downictwa, Budowlane konstrukcje niemetalowe, Niemetalowe mo-
dułowe elementy budowlane 

(111) 359663 (220) 2022 08 12 (210) 546136
(151) 2023 01 04 (441) 2022 09 19
(732) ROBOT GENTLEMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROBOT GENTLEMAN
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 9 Gry komputerowe, Gry wideo, Gry na  konsole, Gry 
elektroniczne, Gry elektroniczne dla urządzeń mobilnych, Opro-
gramowanie do gier komputerowych, Oprogramowanie do gier wi-
deo, Komputerowe urządzenia peryferyjne, Zaprogramowane gry 
wideo zawarte w kartridżach, Gry wideo [gry komputerowe] w for-
mie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 
Programy (software) do prowadzenia gier komputerowych, Publika-
cje w formie elektronicznej dostarczane za pomocą multimedialnej 
elektronicznej transmisji lub transmisji sieciowej, Filmy wideo, 28 
Gry planszowe i urządzenia do hazardu, Przenośne gry komputero-
we, Przenośne (podręczne) elektroniczne gry wideo, Elektroniczne 
gry planszowe, Karty do gry, Gry elektroniczne inne niż te przysto-
sowane do użytku jedynie z odbiornikami telewizyjnymi, Gry-łami-
główki logiczne, Automaty do gier, Konsole do gier, Konsole do gier 
video, 35 Marketing i  reklama oraz sprzedaż gier, Usługi związane 
z dystrybucją materiałów audio, audio-wizualnych lub drukowanych, 
40 Drukowanie książek, czasopism, Drukowanie fotografii i  obra-
zów z nośników cyfrowych, 41 Usługi rozrywkowe w zakresie gier, 
gier elektronicznych świadczonych za  pośrednictwem Internetu, 
Usługi w  zakresie gier komputerowych i  video, Usługi w  zakresie 
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salonów gry, Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w gry plan-
szowe, Udostępnianie gier komputerowych poprzez globalną sieć 
i/lub  Internet, Usługi zapewniania tymczasowego użytkowania 
gier nie  do  pobrania, programów gier i  oprogramowania do  gier 
na komputery, konsole do gier wideo, smartfony, tablety i przeno-
śne urządzenia elektroniczne, Produkcja nagrań audio i video oraz 
produkcja multimedialna 

(111) 359664 (220) 2022 08 21 (210) 546344
(151) 2022 12 27 (441) 2022 09 12
(732) MAKSYMOWICZ-BOUSSAHA EWELINA  
MA BELLE MASSAGE & WELLNESS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MaBelle
(510), (511) 44 Usługi w  zakresie higieny i  pielęgnacji urody ludzi, 
Masaż, Masaż twarzy, Informacje dotyczące masażu, Fizjoterapia, 
Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycz-
nej, Tradycyjny masaż japoński, Udostępnianie sprzętu i obiektów 
do  ćwiczeń fizycznych do  celów rehabilitacji zdrowotnej, Usługi 
konsultacji związane z  masażami, Usługi drenażu limfatycznego, 
Usługi w zakresie akupresury, Usługi w zakresie akupunktury, Usłu-
gi refleksologiczne, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi tera-
peutyczne dla ciała, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Zabie-
gi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Zdrowotne usługi odnowy 
biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i du-
cha, Rehabilitacja fizyczna, Masaż tkanek głębokich, Usługi masa-
żu stóp 

(111) 359665 (220) 2022 08 21 (210) 546345
(151) 2022 12 27 (441) 2022 09 12
(732) MAKSYMOWICZ-BOUSSAHA EWELINA  
MA BELLE MASSAGE & WELLNESS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ma Belle
(540) 

(531) 02 03 02, 27 05 01
(510), (511) 44 Usługi w  zakresie higieny i  pielęgnacji urody ludzi, 
Masaż, Masaż twarzy, Informacje dotyczące masażu, Fizjoterapia, 
Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycz-
nej, Tradycyjny masaż japoński, Udostępnianie sprzętu i  obiektów 
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Usługi kon-
sultacji związane z masażami, Usługi drenażu limfatycznego, Usługi 
w zakresie akupresury, Usługi w zakresie akupunktury, Usługi reflek-
sologiczne, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi terapeutyczne 
dla ciała, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Zabiegi kosmetyczne 
na ciało, twarz i włosy, Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w za-
kresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha, Rehabilitacja 
fizyczna, Masaż tkanek głębokich, Usługi masażu stóp 

(111) 359666 (220) 2022 02 14 (210) 539886
(151) 2022 12 21 (441) 2022 09 05
(732) FINPLAST AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FarmStretch Pro
(510), (511) 16 Folia z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia, Fo-
lie z pęcherzykami powietrza, Folie z tworzyw sztucznych do owi-
jania i pakowania, Materiały do pakowania z tworzyw sztucznych, 
17 Folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, Folie z tworzyw 
sztucznych do  stosowania w  rolnictwie, Materiały do  pakowania 

z gumy, Samoprzylepne taśmy do pakowania, inne niż artykuły pa-
piernicze i nie do użytku medycznego lub domowego, Tworzywa 
sztuczne półprzetworzone 

(111) 359667 (220) 2022 08 17 (210) 546227
(151) 2023 01 04 (441) 2022 09 12
(732) SZYMAŃSKI PIOTR PS-PROJECT, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FESTIWAL KLOCKÓW www festiwalklockow pl
(540) 

(591) biały, szary, czarny, pomarańczowy, granatowy, niebieski, 
czerwony, zielony, brązowy, beżowy
(531) 02 05 02, 21 01 25, 24 07 15, 26 01 14, 26 01 18, 27 05 01, 
27 05 05, 29 01 15
(510), (511) 41 Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych 

(111) 359668 (220) 2022 06 02 (210) 543684
(151) 2022 12 08 (441) 2022 08 22
(732) KOMAR MARTA NZOZ PRZYSTANEK UŚMIECHU, 
Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRZYSTANEK UŚMIECHU
(510), (511) 44 Stomatologia kosmetyczna, Usługi stomatologiczne 
w zakresie leczenia kanałowego, Usługi stomatologiczne w zakresie 
fluoryzacji zębów, Usługi stomatologiczne w  zakresie chirurgii im-
plantacyjnej, Usługi dentystyczne, Usługi kliniki dentystycznej, Kon-
sultacje dentystyczne 

(111) 359669 (220) 2022 06 08 (210) 543912
(151) 2022 12 06 (441) 2022 08 22
(732) CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH SPÓŁKA AKCYJNA, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NETICTECH GAMES
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Oprogra-
mowanie gier, Nagrane dyski laserowe zawierające gry, Gry wideo 
[gry komputerowe] w  formie programów komputerowych zapi-
sanych na  nośnikach danych, Gry wideo nagrane na  dysku [opro-
gramowanie komputerowe], Pobieralne gry komputerowe, Zapro-
gramowane gry wideo zawarte w  kartridżach [oprogramowanie 
komputerowe], 35 Usługi handlu detalicznego w  odniesieniu 
do  oprogramowania komputerowego, Usługi handlu hurtowego 
w  odniesieniu do  oprogramowania komputerowego, Usługi han-
dlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi 
handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, 41 
Gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej, Udostęp-
nianie gry komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp po-
przez globalną sieć i/lub Internet 

(111) 359670 (220) 2022 07 01 (210) 544669
(151) 2022 12 08 (441) 2022 08 16
(732) ZAKŁADY DROBIARSKIE KOZIEGŁOWY  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Koziegłowy (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SELECTED For You DO USMAŻENIA DO UPIECZENIA
(540) 

(591) biały, czarny, żółty, brązowy, szary
(531) 11 03 18, 11 01 25, 13 03 07, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 29 Mięso, Wędliny, Mięso konserwowane, Mięso liofilozo-
wane, Mięso solone, Mięso świeże, Mięso mrożone, Podroby mięsne, 
Przetwory z mięsa, Konserwy, Galaretki mięsne, Sosy mięsne, Pulpy 
mięsne, Zestawy mięsne na grilla, Zestawy wędlin układanych, Pasz-
tety mięsne, Pasty mięsne, Nadzienia mięsne, Przekąski mięsne, Mię-
so przetworzone gotowe do spożycia 

(111) 359671 (220) 2022 03 27 (210) 541480
(151) 2022 10 31 (441) 2022 07 18
(732) FABHILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Fabhill
(510), (511) 35 obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, 
usługi w  zakresie organizowania targów, wystaw handlowych, re-
klamowych i  promocyjnych w  zakresie obrotu nieruchomościami, 
budownictwa, urbanistyki, architektury i  technologii w  tych dzie-
dzinach, usługi w  zakresie wynajmowania miejsc na  umieszczanie 
ogłoszeń i reklam, reklama, promocja i marketing w zakresie nieru-
chomości, w  tym również prowadzone online, prowadzenie badań 
rynkowych dotyczących: gruntów dla budownictwa, zasobów loka-
lowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowa-
nia, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i  za-
rządzania działalnością gospodarczą w  dziedzinie nieruchomości, 
usługi inwestora budowlanego w aspekcie ekonomiczno-organiza-
cyjnym planowania inwestycji budowlanej, przetwarzanie danych 
do celów administracyjnych, rachunkowość, księgowość, 36 agencje 
pośrednictwa handlu nieruchomościami, opieka nad inwestycja-
mi, pośrednictwo w  sprawach kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy 
nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi za-
rządzania nieruchomościami związane z  budynkami mieszkalnymi, 
usługi nabywania nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nie-
ruchomości mieszkaniowych, usługi agencji w  zakresie dzierżawy 
nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi 
w  zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi 
w  zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi wynajmu miesz-
kań, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w  obrocie 
nieruchomościami, wynajem nieruchomości, usługi w  zakresie nie-
ruchomości, usługi dzierżawy, wynajmu, sprzedaży nieruchomości, 
usługi wyceny finansowej nieruchomości, usługi w  zakresie funkcji 
generalnego wykonawcy i  inwestora robót ogólnobudowlanych 
dotyczących obiektów budowlanych i  inżynierskich, usługi opra-
cowywania koncepcji użytkowania nieruchomości pod kątem eko-
nomicznym, usługi w  zakresie sprzedaży gruntów, domów, lokali 
mieszkalnych i  użytkowych, usługi zarządzania sprawami finanso-
wymi i ubezpieczeniowymi dotyczącymi nieruchomości, usługi spo-
rządzania analiz i raportów finansowych związanych z inwestycjami 
w zakresie projektów budowlanych, usługi wyszukiwania i formalne-
go przygotowania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla 
budownictwa mieszkaniowego, usługi doradztwa w zakresie zarzą-
dzania nieruchomościami, usługi doradztwa w zakresie zarządzania 
inwestycjami w nieruchomości, usługi doradztwa w zakresie obrotu 

nieruchomościami, usługi doradztwa w  zakresie kupna, sprzedaży, 
najmu, dzierżawy nieruchomości, usługi zarządzania inwestycjami, 
usługi zarządzania inwestycjami w  zakresie nieruchomości, usługi 
w  zakresie nieruchomości związane z  zarządzaniem inwestycjami 
w  majątek, zarządzanie inwestycjami, zarządzanie powiernicze in-
westycjami, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, zarządzanie 
powiernicze nieruchomościami, 37 budownictwo, budowa infra-
struktury, budowa infrastruktury wodno-lądowej, budowa obiek-
tów inżynierii wodno-lądowej, budownictwo lądowe, budownictwo 
wodno-lądowe, prowadzenie działalności deweloperskiej w dziedzi-
nie budownictwa, realizacja i  nadzór nad przedsięwzięciami inwe-
stycyjnymi polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów 
mieszkalnych i  niemieszkalnych, przygotowanie terenu (budownic-
two), usługi remontowe budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, 
budowli, usługi wykończeniowe lokali, w tym tzw  wykończenie pod 
klucz, usługi wykończeniowe budynków, naprawy i  konserwacje 
obiektów budowlano-mieszkaniowych, wykonywanie dróg, mostów 
i nawierzchni, nadzór budowlany, rozbiórka i wyburzanie obiektów 
budowlanych, informacja budowlana, usługi doradztwa budowla-
nego, 42 usługi projektowe w zakresie budownictwa, infrastruktury, 
urbanistyki, technologii oraz wystroju i dekoracji wnętrz, doradztwo 
w dziedzinie projektowania architektonicznego, doradztwo w zakre-
sie projektowania wystroju i dekoracji wnętrz, inspekcja budowlana, 
usługi w  dziedzinie budownictwa w  zakresie prowadzenia badań, 
sporządzania ekspertyz, opinii i analiz technicznych oraz projektów 
architektonicznych, usługi w zakresie badań, ekspertyz i pomiarów 
geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów po-
wykonawczych dotyczących inwestycji 

(111) 359672 (220) 2022 06 06 (210) 543787
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) WYSZYŃSKI ARTUR WILD PIXEL GAMES, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LAWCRAFT Deal with IT
(510), (511) 45 Doradztwo prawne, Doradztwo w sporach sądowych, 
Doradztwo w  zakresie własności intelektualnej, Doradztwo doty-
czące własności przemysłowej, Doradztwo w  zakresie zarządzania 
prawami autorskimi, Doradztwo związane z  zarządzaniem własno-
ścią intelektualną i  prawami autorskimi, Doradztwo związane z  li-
cencjonowaniem oprogramowania komputerowego, Dostarcza-
nie informacji prawnych, Mediacja [usługi prawne], Organizowanie 
świadczenia usług prawnych, Pomoc prawna przy tworzeniu umów, 
Porady prawne i  zastępstwo procesowe, Pośrednictwo w  procedu-
rach prawnych, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień 
prawnych, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Usługi prawne pro 
bono, Usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, 
Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, 
Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie przygotowy-
wania dokumentów prawnych, Usługi wsparcia prawnego, Usługi 
informacji prawnej, Licencjonowanie praw własności przemysłowej 
i praw autorskich [usługi prawne], Usługi rejestracyjne (prawne), Re-
jestrowanie nazw domen [usługi prawne], Programy komputerowe 
(licencjonowanie-) [usługi prawne], Usługi informacyjne w  zakre-
sie praw konsumenta, Usługi informacyjne w  zakresie standardów 
handlowych, Usługi informacyjne w zakresie standardów produkcyj-
nych, Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm 

(111) 359673 (220) 2022 06 08 (210) 543922
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) GRABOWSKI JAKUB, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Spotęgowani
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 27 05 01, 27 05 05, 27 05 22, 29 01 12
(510), (511) 41 Edukacja 
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(111) 359674 (220) 2022 06 30 (210) 544636
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 25
(732) TRUCHAN RAFAŁ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Filipinka
(510), (511) 41 Edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych 
niż do celów reklamowych, Elektroniczna publikacja tekstów i dru-
ków, innych niż reklamowe, w  Internecie, Multimedialne wydania 
czasopism, Multimedialne wydania gazet, Multimedialne wydania 
magazynów, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Pi-
sanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publiko-
wanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Publikacja i redagowanie 
książek, Publikacja i  redagowanie materiałów drukowanych, Publi-
kacja gazet elektronicznych online, Publikacja elektroniczna on-line 
periodyków i książek, Publikacja czasopism, Publikacja broszur, Pro-
gramowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, 
Publikacja kalendarzy, Publikacja książek i  czasopism elektronicz-
nych online (nie  do  pobrania), Publikacja materiałów dostępnych 
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikacja materiałów 
edukacyjnych, Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, 
Publikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, Publikacja tekstów 
w postaci nośników elektronicznych, Publikacja treści redakcyjnych 
stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
Publikowanie, Publikowanie czasopism, Publikowanie czasopism 
elektronicznych, Publikowanie czasopism internetowych, Publiko-
wanie czasopism, książek i  podręczników z  dziedziny medycyny, 
Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w  Internecie, Pu-
blikowanie dokumentów, Publikowanie drogą elektroniczną, Publi-
kowanie druków, również w formie elektronicznej, innych niż do ce-
lów reklamowych, Publikowanie druków w  formie elektronicznej 
w Internecie, Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, 
Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowa-
nie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie fo-
tografii, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publi-
kowanie gazety dla klientów w Internecie, Publikowanie katalogów 
dotyczących podróży, Publikowanie książek, czasopism, Publikowa-
nie książek i  czasopism elektronicznych online, Publikowanie ksią-
żek i  recenzji, Publikowanie książek instruktażowych, Publikowanie 
książek, magazynów, almanachów i czasopism, Publikowanie książek 
związanych z rozrywką, Publikowanie magazynów konsumenckich, 
Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, Pu-
blikowanie materiałów drukowanych i  publikacji drukowanych, Pu-
blikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów dru-
kowanych, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie materiałów 
drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, 
Publikowanie materiałów multimedialnych online, Publikowanie 
materiałów na  magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, 
Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Publi-
kowanie multimedialne książek, Publikowanie multimediów, Publi-
kowanie naukowych czasopism informacyjnych, Publikowanie on-li-
ne elektronicznych książek i  czasopism, Publikowanie opowiadań, 
Publikowanie plakatów, Publikowanie podręczników, Publikowanie 
recenzji, Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów edukacyj-
nych, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicz-
nej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie tekstów, innych 
niż teksty reklamowe, Publikowanie ulotek, Redagowanie tekstów 
(innych niż teksty reklamowe), Redagowanie tekstów pisanych, Re-
dagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, Sprawozdania 
wiadomości, Świadczenie usług w  zakresie studiów nagrań wideo, 
Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Udostępnianie biuletynów 
online w dziedzinie rozrywki sportowej, Udostępnianie czasopisma 
online obejmującego informacje w dziedzinie gier komputerowych, 
Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie on
-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania, Udostępnianie 
on-line komiksów i powieści graficznych nie do pobrania, Udostęp-
nianie powieści graficznych online, nie do pobrania, Udostępnianie 
publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udo-
stępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej 
lub Internetu, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicz-
nych związanych z nauką języków, nie do pobrania, Udostępnianie 
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą 
być przeglądane, Udzielanie informacji związanych z  publikowa-
niem, Usługi agencji w  zakresie sprzedaży wiadomości dla branży 

nadawczej, Usługi agencji w  zakresie sprzedaży reportaży do  kilku 
stacji, Usługi doradcze w  zakresie publikowania, Usługi dziennikar-
skie, Usługi konsultacyjne w  zakresie publikacji czasopism, Usługi 
konsultacyjne w  zakresie publikacji książek, Usługi konsultacyjne 
związane z  publikowaniem tekstów pisanych, Usługi pisania blo-
gów, Usługi pisania przemówień do celów niereklamowych, Usługi 
pisania tekstów, Usługi pisania tekstów na potrzeby niereklamowe, 
Zapewnianie recenzji użytkowników w  celach rozrywkowych lub 
kulturalnych, Zapewnianie rankingów użytkowników w  celach roz-
rywkowych lub kulturalnych, Wydawanie gazet, Wydawanie czaso-
pism i książek w postaci elektronicznej, Wydawanie czasopism, Wy-
dawanie biuletynów, Wydawanie audiobooków, Usługi wydawnicze 
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze w za-
kresie książek i  czasopism, Usługi w  zakresie publikowania online, 
Usługi publikacji, Usługi reporterskie, Usługi w zakresie opracowania 
graficznego, inne niż do celów reklamowych, Usługi w zakresie publi-
kacji książek, Edukacja, rozrywka i sport, Edycja nagrań wideo, Edycja 
nagrań audio, Edycja zdjęć, Fotografia, Montaż filmów, Montaż wi-
deo, Prezentacja nagrań wideo, Prezentowanie programów radio-
wych, Prezentowanie programów telewizyjnych, Produkcja radiowa, 
filmowa i  telewizyjna, Produkcja prezentacji audiowizualnych, Pro-
dukcja nagrań wideo, Produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo 

(111) 359675 (220) 2022 04 08 (210) 541835
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) SKP ŚLUSAREK KUBIAK PIECZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKP 
(540) 

(591) beżowy, granatowy
(531) 27 05 01, 29 01 12, 24 17 02
(510), (511) 36 Doradztwo podatkowe [nie prowadzenie rachunków], 
41 Usługi szkoleniowe, Kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, Usługi 
szkoleniowe dla biznesu, Organizowanie i prowadzanie konferencji 
i  seminariów, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, 45 
Usługi prawne, Doradztwo prawne, Porady prawne i zastępstwo pro-
cesowe, Usługi informacji prawnej, Usługi wsparcia prawnego, Usługi 
prawne pro bono, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Me-
diacja [usługi prawne], Usługi prawne związane z eksploatacją praw 
własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące licencji, Usługi 
prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, Licencjonowanie 
znaków towarowych [usługi prawne], Licencjonowanie praw związa-
nych z filmami [usługi prawne], Licencjonowanie materiałów filmo-
wych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Usługi prawne związa-
ne z  licencjonowaniem praw autorskich, Usługi doradcze związane 
z  prawami konsumenta [doradztwo prawne], Doradztwo prawne 
związane z reklamą telewizyjną, rozrywką telewizyjną i sportami 

(111) 359676 (220) 2022 04 25 (210) 542348
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) MARABUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Czernichów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROGEO
(510), (511) 17 Folie z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania, Fo-
lie z tworzyw sztucznych do stosowania w ogrodnictwie, Folie z two-
rzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, Folie z tworzyw sztucz-
nych do  stosowania w  budownictwie, Folie z  tworzyw sztucznych 
do  stosowania w  konstrukcji dachów, Folie z  tworzyw sztucznych 
do stosowania w konstrukcji fundamentów i murów, Maty izolujące 
do stosowania w budownictwie, Materiały do stosowania w budow-
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nictwie zapobiegające przenikaniu wody i wilgoci, 19 Membrany od-
porne na wodę i wilgoć do stosowania w budownictwie, Membrany 
paro przepuszczalne do  stosowania w  budownictwie, Membrany 
z  tworzyw sztucznych do  stosowania w  budownictwie, Membra-
ny dachowe, Membrany fundamentowe, Membrany uszczelniają-
ce, Membrany izolujące, Włókniny do stosowania w budownictwie, 
Włókniny uszczelniające, Włókniny izolujące, Geowłókniny, Maty dre-
nażowe budowlane, Maty retencyjne budowlane 

(111) 359677 (220) 2022 05 11 (210) 542958
(151) 2022 10 20 (441) 2022 06 27
(732) GRISI HNOS , S A  DE C V , Amores (MX)
(540) (znak słowny)
(540) GRISI
(510), (511) 3 Mydła w płynie i w postaci stałej, szampony do włosów, 
odżywki do  włosów, żele do  włosów, kremy do  twarzy i  ciao, żele 
do ciała, wyroby perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, balsamy 
do włosów, pasty do zębów 

(111) 359678 (220) 2022 07 12 (210) 544991
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) ORŁOWSKI ALBERT PIOTR IMEXGROUP, Zambrów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Druid
(510), (511) 20 Fotele, fotele biurowe, fotele obrotowe, fotele dla gra-
czy, krzesła, krzesła biurowe, krzesła obrotowe, krzesła dla graczy, fo-
tele z ruchomym oparciem, poduszki na krzesła 

(111) 359679 (220) 2022 06 24 (210) 544416
(151) 2022 10 31 (441) 2022 07 18
(732) TREND SPIRITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Konrad von Niklewicz
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wódka, Likie-
ry, Whisky, Rum, Brandy, Wino, Dżin, Tequila 

(111) 359680 (220) 2022 05 05 (210) 542758
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) SONKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bielany Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COOLKI MOCY
(540) 

(591) brązowy
(531) 29 01 11, 27 05 01, 27 05 17, 26 01 01, 26 11 02
(510), (511) 29 Batony spożywcze na bazie orzechów, Batoniki na ba-
zie owoców i orzechów, Batony na bazie orzechów i ziaren, Chipsy 
owocowe, Chipsy warzywne, Batony owocowe, Przekąski na  bazie 
owoców, Przekąski na bazie warzyw, Produkty z suszonych owoców, 
Jogurty, Jaja w proszku, Zupy w proszku, Napoje na bazie mleka, Sub-
stytuty mleka, Nabiał i substytuty nabiału, Oleje jadalne, Tłuszcze ja-
dalne, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i na-
siona roślin strączkowych), Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, 
Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Mięso i wędliny, Galaretki, dżemy, 
kompoty, pasty owocowe i warzywne, Galaretki owocowe, Galaretki 
z  warzyw, Mleko, Kefir [napój mleczny], Hamburgery, Frytki, Zapie-
kanki [żywność], Gotowe dania warzywne, Gotowe posiłki składające 
się głównie z mięsa, Gotowe posiłki składające się głównie z drobiu, 
Gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, Gotowe sałatki, Sa-
łatki owocowe, Sałatki warzywne, Sałatki z  roślin strączkowych, Sa-
łatki na bazie ziemniaków, Gotowe dania z mięsa, Przekąski na bazie 
orzechów, Mieszanki owoców i orzechów, Masło z orzechów, Mleko 
w proszku, 30 Cukierki, Cukierki z Kakao, Batony, Batoniki, Batony zbo-

żowe i  energetyczne, Batoniki muesli, Wysokoproteinowe batoniki 
zbożowe, Batony na bazie granoli, Słodycze, Wyroby cukiernicze, Wy-
roby cukiernicze z kakao lub czekoladą, Wyroby cukiernicze na bazie 
kakao lub czekolady, Ciasta, Tarty, Ciasteczka, Czekolada, Nadziewa-
na czekolada, Czekolady z  dodatkiem orzechów, płatków, owoców 
lub ryżu, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Przekąski składające 
się głównie z  wyrobów cukierniczych, Wyroby piekarnicze, Polewy 
czekoladowe, Czekolada na polewy lub posypki, Bloki czekoladowe, 
Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty 
pszczele, Mleczko pszczele, Miód, Lód, Lody spożywcze, Mrożone 
jogurty i  sorbety, Sól, Przyprawy i  dodatki smakowe, Ziarna prze-
tworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia 
i drożdże, Wafle jadalne, Ryż, Wafle ryżowe, Krakersy, Chipsy [produk-
ty zbożowe], Chipsy ryżowe, Chrupki ryżowe, Produkty żywnościowe 
z ryżu, Przekąski na bazie ryżu, Chrupki kukurydziane, Kasze, Mąka, 
Preparaty mączne do żywności, Cukier, Wafelki, Sosy, Ciastka, Herbat-
niki, Ciastka migdałowe, Wanilia, Wanilina [aldehyd, substytut wani-
lii], Dania gotowe i wytrawne przekąski na bazie zbóż, Kawa, Napoje 
na bazie kawy, Napoje kawowe z mlekiem, Herbata, Napoje na bazie 
herbaty, Herbata mrożona, Kakao, Wyroby z kakao, Składniki na ba-
zie kakao do produktów cukierniczych, Gotowe kakao i napoje na ba-
zie kakao, Napoje na bazie czekolady, Ekstrakty kakaowe do spożycia 
przez ludzi, Mieszanki kakaowe, Kakao w  proszku, Pasty kakaowe, 
Kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, Kremy na bazie 
nugatu w postaci past do smarowania, Preparaty w proszku zawiera-
jące kakao do sporządzania napojów, Preparaty kakaowe do sporzą-
dzania napojów alkoholowych i  bezalkoholowych, Mąka mieszana 
do  żywności, Mąka pszenna, Preparaty zbożowe, Produkty z  mąki 
mielonej, Przekąski zbożowe, Przekąski wieloziarniste, Zboża prze-
tworzone do  spożycia przez ludzi (płatki owsiane i  płatki z  innych 
zbóż), Jęczmień łuskany, Owies łuskany, Płatki śniadaniowe, Muesli, 
Płatki kukurydziane, Płatki ryżowe, Popcorn, Potrawy na bazie mąki, 
Gotowe mieszanki do pieczenia, Przygotowane mieszanki do piecze-
nia chleba, ciast lub drobnych wypieków, Naleśniki, Masa do piecze-
nia ciasta, Ciasto w proszku, Sosy w proszku, Czekolada w proszku, 
Puddingi, Budynie, Dekoracje cukiernicze do ciast, Aromaty do ciast, 
inne niż olejki eteryczne, Aromaty do  napojów, Chleb, Bułka tarta, 
Bułki, Piernik, Suchary, Przekąski składające się głównie z chleba, Pie-
czywa i bułeczki chrupkie, Przekąski z pieczywa i z chrupiącego pie-
czywa, Kanapki, Duńskie bułki, Szwajcarskie bułki, Bułki typu swiss 
rolls, Bułeczki słodkie, Rogaliki, Croissant [rogaliki z ciasta francuskie-
go], Magdalenki, Strudel, Ciasto na słodkie wypieki, Słodkie wypieki, 
Pasta migdałowa, Pomadki [cukierki], Chałwa, Herbatniki słodowe, 
Herbatniki petit-beurre, Ptifurki [ciasteczka], Pralinki, Orzechowe 
wyroby cukiernicze, Marcepan, Lukrecja [cukiernictwo], Makaroniki 
[wyroby cukiernicze], Cukierki miętowe, Cukierki owocowe, Cukierki 
czekoladowe, Karmelki [cukierki], Słodycze do żucia, Guma do żucia, 
Gumy owocowe [inne niż do celów medycznych], Pizza, Pizza mrożo-
na, Preparaty do sporządzania spodów pizzy, Paluszki chlebowe, Go-
towe dania zawierające kaszę lub ryż z dodatkiem warzyw, Gotowe 
dania zawierające kaszę lub ryż z dodatkiem owoców, Gotowe dania 
zawierające kaszę lub ryż z dodatkiem sosów, Gotowe dania z ryżu, 
Gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, Gotowy lunch w pudeł-
ku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, Posiłki 
składające się głównie z makaronów, Potrawy gotowe na bazie ma-
karonu, Potrawy z makaronu, Gotowe produkty spożywcze w posta-
ci sosów, Hamburgery gotowane i w bułkach, Spody do pizzy 

(111) 359681 (220) 2022 07 14 (210) 545133
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) BEREŚ ŁUKASZ BERESOLUTIONS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PV
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Części i akcesoria do po-
jazdów, Lądowe pojazdy i  środki transportu, Dwukołowe pojazdy 
mechaniczne, Hulajnogi (pojazdy), Motorowery, Rowery 

(111) 359682 (220) 2022 07 19 (210) 545293
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) GRUPA EDUKACYJNA SOWARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) SOWARD
(510), (511) 35 Handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, 
Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, 
Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w  ramach franchisingu, 
Usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, Doradztwo 
dla kadry kierowniczej w  zakresie franchisingu, Pomoc w  zakresie 
działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, Porady odnośnie 
prowadzenia firm w  ramach franchisingu, Udzielanie informacji 
o  działalności gospodarczej dotyczących franchisingu, Doradztwo 
w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Kon-
sultacje w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisin-
gu, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, Po-
moc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach 
franchisingu, Usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące franchisingu, Doradztwo w zakresie zarządzania przedsię-
biorstwami na zasadach franchisingu, Usługi doradztwa w zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Wsparcie w dzie-
dzinie zarządzania biznesowego w  zakresie franchisingu, Pomoc 
w  zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z  organizowaniem 
przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, Pomoc w zakresie dzia-
łalności gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw 
na  zasadach franchisingu, 41 Akademie, Akredytacja [certyfikacja] 
osiągnięć edukacyjnych, Akredytacja usług edukacyjnych, Analizo-
wanie wyników testów i danych edukacyjnych dla osób trzecich, Bu-
dowanie zespołu (edukacja), Doradztwo specjalistyczne w  zakresie 
edukacji, Doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, Do-
radztwo w  zakresie planowania przyjęć, Doradztwo w  zakresie 
sprawności fizycznej, Doradztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo za-
wodowe i coaching, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy po-
mocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie informa-
cji dotyczących edukacji, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Do-
starczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na żądanie, Edukacja, Edukacja języko-
wa, Edukacja przedszkolna, Edukacja sportowa, Edukacyjne kursy 
z  zakwaterowaniem, Edycja zdjęć, Edycja nagrań wideo, Edukacja 
w zakresie świadomości ruchowej, Elektroniczna publikacja tekstów 
i  druków, innych niż reklamowe, w  Internecie, Elektroniczne usługi 
biblioteczne mające na celu dostarczanie informacji elektronicznych 
(w tym informacji archiwalnych) w formie tekstów, informacji audio 
i/lub  wideo, Fotoreportaże, Gimnastyka (Instrukcje-), Informacja 
o edukacji, Informacje dotyczące działalności kulturalnej, Informacja 
o rekreacji, Instruktaż w zakresie gimnastyki, Konkursy (Organizowa-
nie-) [edukacja lub rozrywka], Konkursy muzyczne, Kształcenie ru-
chowe dla dzieci w  wieku przedszkolnym, Kształcenie i  szkolenia 
w  dziedzinie muzyki i  rozrywki, Kursy edukacyjne z  zakwaterowa-
niem związane z  wędrówkami górskimi, Kursy językowe, Kursy in-
struktażowe, Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, Kur-
sy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe w  zakresie rozwoju osobistego, 
Lekcje gimnastyki, Lekcje śpiewu, Mentoring akademicki na  rzecz 
dzieci w wieku szkolnym, Multimedialne wydania publikacji elektro-
nicznych, Muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach 
przeznaczonych do  występów, Nadzorowanie ćwiczeń fizycznych, 
Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Nauczanie dzieci fran-
cuskiego poprzez rekreację, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie indywi-
dualne, Nauczanie języków obcych, Nauczanie przedszkolne, Naucza-
nie w dziedzinie wychowania fizycznego, Nauczanie w dziedzinie za-
jęć wyrównawczych z czytania, Nauczanie w szkołach podstawowych, 
Nauczanie wspomagane komputerowo, Nauczanie wyrównawcze, 
Nauka indywidualna, Nauka rysowania, Nauka tańca dla dzieci, Nauka 
malowania, Nauka muzyki, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Obo-
zy rekreacyjne, Obozy sportowe (Organizowanie-), Oddziały opieki 
dziennej [edukacyjne], Ocena nauczania w celu zapobiegania trud-
nościom w  uczeniu się, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, 
Opracowywanie podręczników edukacyjnych, Organizacja aktywno-
ści edukacyjnych na obozach letnich, Organizacja aktywności kultu-
ralnych na  obozach letnich, Organizacja aktywności sportowych 
na obozach letnich, Organizacja atrakcji na obozach letnich, Organiza-
cja gier, Organizacja i  prezentacja przedstawień na  żywo, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Organizacja i przeprowadza-
nie kursów edukacyjnych, Organizacja i  przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych na żywo, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywko-
wych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja 
imprez i konkursów sportowych, Organizacja imprez rozrywkowych 
typu cosplay, Organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki, Organi-
zacja kwizów, gier i zawodów, Organizacja przyjęć, Organizacja roz-

rywki na  imprezy urodzinowe, Organizacja rozrywek muzycznych, 
Organizacja szkoleń, Organizacja sympozjów dotyczących edukacji, 
Organizacja warsztatów i seminariów, Organizacja wystaw w celach 
edukacyjnych, Organizacja występów rozrywkowych na żywo, Orga-
nizacja zajęć, Organizowanie edukacyjnych wycieczek z  przewodni-
kiem, Organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, Organizowanie 
festiwali w  celach edukacyjnych, Organizowanie festiwali w  celach 
szkoleniowych, Organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, Or-
ganizowanie festynów w celach rozrywkowych, Organizowanie festy-
nów w celach edukacyjnych, Organizowanie gier edukacyjnych, Orga-
nizowanie gier i  konkursów, Organizowanie grupowych zajęć rekre-
acyjnych, Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Or-
ganizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie 
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie i prowadze-
nie wykładów w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie 
wykładów w  celach szkoleniowych, Organizowanie i  prowadzenie 
konferencji, kongresów i  sympozjów, Organizowanie i  prowadzenie 
konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], Organizowanie i  pro-
wadzenie gier, Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edu-
kacji, Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie i prowadzenie 
spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizowanie i przeprowadzanie zajęć 
dla niewielkiej grupy uczniów, Organizowanie imprez edukacyjnych, Or-
ganizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie im-
prez rekreacyjnych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, roz-
rywkowych i sportowych, Organizowanie konferencji w celach eduka-
cyjnych, Organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, Organizowa-
nie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, Organizowanie 
konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie 
kursów stosujących metody nauczania programowanego, Organizo-
wanie kursów szkoleniowych w instytutach dydaktycznych, Organi-
zowanie pokazów w celach edukacyjnych, Organizowanie prezentacji 
do celów edukacyjnych, Organizowanie prezentacji w celach rozryw-
kowych, Organizowanie programów szkoleniowych, Organizowanie 
przedstawień, Organizowanie rozrywki, Organizowanie uczestnictwa 
uczniów w kursach edukacyjnych, Organizowanie seminariów zwią-
zanych z edukacją, Organizowanie seminariów edukacyjnych, Organi-
zowanie spotkań i  konferencji, Organizowanie spotkań z  dziedziny 
edukacji, Organizowanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i ży-
wienia, Organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyj-
nych, Organizowanie uczestnictwa uczniów w  zajęciach edukacyj-
nych, Organizowanie warsztatów, Organizowanie widowisk w celach 
edukacyjnych, Organizowanie wycieczek do  celów szkoleniowych, 
Organizowanie widowisk w  celach rozrywkowych, Organizowanie 
wycieczek w celach rozrywkowych, Organizowanie wystaw w celach 
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach roz-
rywkowych, Organizowanie występów na żywo, Organizowanie wy-
stępów komediowych, Organizowanie zajęć dydaktycznych, Organi-
zowanie zajęć rekreacyjnych, Organizowanie zajęć sportowych i za-
wodów sportowych, Organizowanie zawodów [edukacja lub rozryw-
ka], Organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, Organizowanie 
zjazdów edukacyjnych, Organizowanie zjazdów w celach edukacyj-
nych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Planowanie i  przeprowadzanie imprez [rozrywka], Planowanie 
przyjęć, Planowanie specjalnych imprez, Planowanie widowisk, Po-
kazy edukacyjne, Pokazy [do celów szkoleniowych], Pokazy filmo-
we, Pokazy [szkolenia] technik malowania i  dekoracji, Prezentacja 
filmów w celach instruktażowych, Produkcja edukacyjnych nagrań 
dźwiękowych i wideo, Produkcja edukacyjnych programów telewi-
zyjnych, Produkcja filmów w celach edukacyjnych, Produkcja i wy-
pożyczanie materiałów edukacyjnych i  instruktażowych, Produkcja 
materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, 
Prowadzenie ceremonii do celów rozrywkowych, Prowadzenie eduka-
cyjnych wycieczek z  przewodnikiem, Prowadzenie imprez edukacyj-
nych, Prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, Prowadzenie konfe-
rencji edukacyjnych, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie 
kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych lu-
dzi i dorosłych, Prowadzenie wycieczek do celów szkoleniowych, Prowa-
dzenie zajęć, Przedszkola, Przeprowadzanie wycieczek z  przewodni-
kiem po miejscach o wartości kulturowej do celów edukacyjnych, Przy-
gotowanie prezentacji do  celów szkoleniowych, Przygotowywanie, 
organizowanie i prowadzenie konferencji, Przygotowywanie, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przygotowywanie tek-
stów do publikacji, Publikacja broszur, Publikacja i redagowanie mate-
riałów drukowanych, Publikacja i redagowanie książek, Publikacja ma-
teriałów dostępnych za  pośrednictwem baz danych lub Internetu, 
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Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie drukowanych 
materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów 
edukacyjnych, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, 
Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, Publikowa-
nie książek edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych 
dotyczących edukacji, Publikowanie materiałów drukowanych i pu-
blikacji drukowanych, Publikowanie książek, czasopism, Publikowa-
nie dokumentów, Publikowanie książek, magazynów, almanachów 
i  czasopism, Publikowanie opowiadań, Publikowanie podręczni-
ków, Publikowanie przewodników edukacyjnych i  szkoleniowych, 
Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie piosenek, Re-
dagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Rozrywka, Roz-
rywka interaktywna, Rozrywka w postaci występów na żywo i wy-
stępów osób przebranych w  kostiumy, Sprawdziany edukacyjne, 
Świadczenie usług edukacyjnych związanych ze  sprawnością fi-
zyczną, Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci, Świadczenie 
usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyj-
nych, Świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, Szkolenia nauczycieli, 
Szkolenia ruchowe dla dzieci, Szkolenie i instruktaż, Szkolenie perso-
nelu niemedycznego w zakresie opieki nad dziećmi, Szkolenie w za-
kresie zajęć rekreacyjnych, Udostępnianie informacji o nauczaniu on
-line, Udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, Udo-
stępnianie obiektów i  sprzętu do celów edukacyjnych, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu w celach nauczania, Udostępnianie obiektów i sprzę-
tu do zabaw dla dzieci, Udostępnianie obszarów rekreacyjnych w posta-
ci placów zabaw dla dzieci, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie do pobrania], Usługi biblioteczne, Usługi centrów rozrywki na obo-
zach wakacyjnych, Usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kie-
rownictwa i  personelu, Usługi doradztwa dotyczące opracowywania 
kursów szkoleniowych, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne dla 
dzieci w postaci grup zabaw, Usługi edukacyjne i instruktażowe do-
tyczące sztuki i rękodzieła, Usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakre-
sie lingwistyki, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi edu-
kacyjne świadczone przez placówki wypoczynkowe, Usługi eduka-
cyjne w  zakresie przekazywania metod nauczania języków, Usługi 
edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, Usługi 
edukacyjne związane z  rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, 
Usługi informacyjne dotyczące edukacji, Usługi informacyjne dotyczą-
ce książek, Usługi instruktażowe i  szkoleniowe, Usługi kształcenia 
praktycznego, Usługi nauczania w  zakresie metod pedagogicznych, 
Usługi organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, Usłu-
gi placówek edukacyjnych zapewniających kursy instruktażowe, Usłu-
gi planowania przyjęć, Usługi prezentacji audiowizualnych do celów 
edukacyjnych, Usługi prowadzących uroczystości w  zakresie przyjęć 
i imprez specjalnych, Usługi przedszkoli, Usługi przedszkolne [eduka-
cja lub rozrywka], Usługi rekreacyjne, Usługi rozrywkowe dla dzieci, 
Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywkowe dostarczające rozrywkę 
w postaci występów na żywo, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i in-
struktażowe, Usługi rozrywkowe na żywo, Usługi rozrywkowe obej-
mujące postacie fikcyjne, Usługi rozrywkowe świadczone dla dzie-
ci, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i  kulturalne, Usługi szkół 
[edukacja], Usługi szkolnictwa podstawowego, Usługi w  zakresie 
gier zręcznościowych, Usługi w  zakresie gier do  celów rozrywko-
wych, Usługi w  zakresie nauczania gimnastyki, Usługi w  zakresie 
obozów wakacyjnych [rozrywka], Usługi w zakresie organizacji roz-
rywki, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi w zakresie przy-
gotowywania programów nauczania, Usługi w  zakresie publikacji 
książek, Usługi w  zakresie rekreacji, Usługi w  zakresie wychowania 
fizycznego, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie ksią-
żek i czasopism, Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsztaty w ce-
lach szkoleniowych, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektro-
nicznej, Wypożyczanie materiałów edukacyjnych, Wypożyczanie ma-
teriałów dydaktycznych, Wypożyczanie nagrań audiowizualnych, Wy-
pożyczanie przyrządów dydaktycznych, Wypożyczanie publikacji 
drukowanych, Wypożyczanie zabawek, Zajęcia zorganizowane, dla 
dzieci [rozrywka / edukacja], Zajęcia sportowe i  rekreacyjne, Zajęcia 
sportowe i kulturalne, Zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, Zajęcia 
gimnastyczne, Zapewnianie edukacji, Zapewnianie gier, Zapewnianie 
imprez rekreacyjnych, Zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wy-
poczynkowej, Zapewnianie kursów instruktażowych dla młodych lu-
dzi, Zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby zajęć rekreacyjnych 
na świeżym powietrzu, Zapewnianie pokazów edukacyjnych, Zapew-
nianie przedstawień na żywo, Zapewnianie rozrywki na żywo, Zapew-
nianie szkoleń, kształcenia i  nauczania, Zapewnienie obiektów 
i sprzętu na potrzeby rozrywki, Zarządzanie usługami edukacyjnymi, 

43 Katering obejmujący żywność i  napoje na  przyjęcia koktajlowe, 
Ocena zakwaterowania wakacyjnego, Oferowanie zakwaterowania 
tymczasowego jako część pakietów pobytowych, Opieka nad dzieć-
mi w klubach malucha, Organizacja cateringu na imprezy urodzino-
we, Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Placówki opieki 
dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, Przygotowywanie 
posiłków i napojów, Rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania 
w  postaci domów wakacyjnych, Serwowanie jedzenia i  napojów, 
Udzielanie informacji online dotyczących rezerwacji zakwaterowa-
nia na czas wakacji, Usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwatero-
wania na  wakacje, Usługi rezerwacji zakwaterowania na  wakacje, 
Usługi w  zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Usługi 
w  zakresie ośrodków opieki dziennej, Usługi w  zakresie rezerwacji 
zakwaterowania, Usługi w  zakresie zakwaterowania wakacyjnego, 
Usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, Usługi za-
kwaterowania tymczasowego świadczone przez obozy wakacyjne, 
Wynajem pomieszczeń na  uroczystości towarzyskie, Zapewnianie 
opieki nad dziećmi po szkole, Zapewnianie opieki przed szkołą, 45 
Opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców, Opieka zastępcza, 
Opieka zastępcza nad dziećmi 

(111) 359683 (220) 2022 06 03 (210) 543740
(151) 2022 11 15 (441) 2022 08 01
(732) GABRYSIAK ROBERT ELMEDICO, Helenowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wellmedico
(540) 

(591) ciemnozielony, jasnoniebieski
(531) 27 05 01, 03 13 01, 03 13 24, 29 01 12
(510), (511) 10 Urządzenia do  drenażu limfatycznego, stosowane 
w presoterapii domowej oraz klinicznej 

(111) 359684 (220) 2022 04 06 (210) 541726
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 25
(732) CWIELONG MARCIN J&MC, Balcarzowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPOLSKA WINNICA RODZINNA CWIELONG-OLSZEWSKI
(540) 

(531) 07 11 25, 07 05 09, 07 01 03, 07 01 24, 05 07 10, 26 11 01, 26 11 12, 
26 13 01, 27 05 01
(510), (511) 33 Wino z polskich winnic, napoje alkoholowe w szcze-
gólności wino, Napoje alkoholowe wspomagające trawienie [likiery 
i alkohole wysokoprocentowe], napoje alkoholowe zawierające owo-
ce, wina musujące, 35 Usługi w zakresie gromadzenia napojów alko-
holowych w celu umożliwienia klientom wygodnego zapoznania się 
z ofertą i dokonania zakupu w sklepach detalicznych i hurtowniach, 
barach, restauracjach, kawiarniach, Usługi w zakresie sprzedaży na-
pojów alkoholowych, 44 Usługi związane z  rolnictwem, ogrodnic-
twem, Porady z zakresu zakładania jak i prowadzenia winnic, Doradz-
two w zakresie uprawy winorośli, Usługi w zakresie uprawy winorośli 

(111) 359685 (220) 2022 04 06 (210) 541728
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 25
(732) CWIELONG MARCIN J&MC, Balcarzowice (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OPOLSKA WINNICA
(540) 

(531) 05 07 10, 07 01 03, 07 01 24, 07 05 09, 07 11 25, 26 11 01, 26 11 12, 
26 13 01, 27 05 01
(510), (511) 33 Wino z polskich winnic, napoje alkoholowe w szcze-
gólności wino, Napoje alkoholowe wspomagające trawienie [likiery 
i alkohole wysokoprocentowe], napoje alkoholowe zawierające owo-
ce, wina musujące, 35 Usługi w zakresie gromadzenia napojów alko-
holowych w celu umożliwienia klientom wygodnego zapoznania się 
z ofertą i dokonania zakupu w sklepach detalicznych i hurtowniach, 
barach, restauracjach, kawiarniach, Usługi w zakresie sprzedaży na-
pojów alkoholowych, 44 Usługi związane z  rolnictwem, ogrodnic-
twem, Porady z zakresu zakładania jak i prowadzenia winnic, Doradz-
two w zakresie uprawy winorośli, Usługi w zakresie uprawy winorośli 

(111) 359686 (220) 2022 04 06 (210) 541732
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) CWIELONG MARCIN J&MC, Balcarzowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DŻEM ZE ŚWINI
(540) 

(591) czerwony, różowy, biały, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 14, 03 04 18, 03 04 24
(510), (511) 29 Smalec, wieprzowina, tłuszcze jadalne, przetwory 
mięsne, przetwory wędliniarskie, słonina 

(111) 359687 (220) 2022 04 06 (210) 541735
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) CWIELONG MARCIN J&MC, Balcarzowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) J&M C WINNICA RODZINNA CWIELONG-OLSZEWSKI
(540) 

(531) 27 05 01, 25 01 15, 05 13 25, 05 03 04, 05 07 10
(510), (511) 33 Wino z polskich winnic, napoje alkoholowe w szcze-
gólności wino, Napoje alkoholowe wspomagające trawienie [likiery 
i alkohole wysokoprocentowe], napoje alkoholowe zawierające owo-
ce, wina musujące, 35 Usługi w zakresie gromadzenia napojów alko-
holowych w celu umożliwienia klientom wygodnego zapoznania się 

z ofertą i dokonania zakupu w sklepach detalicznych i hurtowniach, 
barach, restauracjach, kawiarniach, Usługi w zakresie sprzedaży na-
pojów alkoholowych, 44 Usługi związane z  rolnictwem, ogrodnic-
twem, Porady z zakresu zakładania jak i prowadzenia winnic, Doradz-
two w zakresie uprawy winorośli, Usługi w zakresie uprawy winorośli 

(111) 359688 (220) 2022 04 13 (210) 541998
(151) 2022 09 28 (441) 2022 06 13
(732) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUSINESS GARDEN Wrocław
(540) 

(591) biały, ciemnozielony
(531) 05 01 07, 05 01 16, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 Biznesowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi, 
36 Usługi w  zakresie zarządzania i  administrowania nieruchomo-
ściami, nadzór inwestorski w  zakresie finansów, usługi wynajmu 
pomieszczeń biurowych i  budynków, usługi w  zakresie dzierżawy 
majątku nieruchomego, usługi w  zakresie zarządzania majątkiem 
nieruchomym, usługi kupna i  sprzedaży nieruchomości, wynajem 
mieszkań, pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, finanso-
we zarządzanie inwestycjami, 37 Usługi w  zakresie budownictwa, 
przygotowywanie terenów pod budowę, wznoszenie kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części, usługi w zakresie nadzoru bu-
dowlanego, przebudowy, remonty budynków, usługi inżynierskie 
w zakresie budownictwa lądowego, wykonywanie robót wykończe-
niowych, 39 Wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, 42 Opra-
cowywanie projektów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, usługi 
nadzoru inspekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projekto-
wania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie pro-
jektowania architektonicznego i  budowlanego, 44 Projektowanie 
i urządzanie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych i han-
dlowych, 45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych 

(111) 359689 (220) 2022 06 17 (210) 544206
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) KRAWCZYK JOANNA MIEJSCE PROJEKTOWE, Giżycko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COCO solemaran
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 08, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 11, 27 05 17, 26 11 01, 
26 11 05, 26 11 12
(510), (511) 12 Jednostki pływające [łodzie i  statki], Łodzie, Jachty, 
Barki [łodzie], Morskie jednostki pływające, Jednoosobowe jed-
nostki pływające, Skutery wodne [prywatne jednostki pływające], 
Skutery wodne, Pojazdy wodne, Rowery wodne, Wodne pojazdy 
mechaniczne 

(111) 359690 (220) 2022 02 24 (210) 540267
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) FDIRECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) REDLEAF
(510), (511) 9 Kamery obserwacyjne, 35 Usługi w  zakresie prowa-
dzenia sprzedaży hurtowej i  detalicznej oraz za  pośrednictwem 
Internetu kamer obserwacyjnych, akcesoriów i  osprzętu do  kamer 
obserwacyjnych, Internetowe przekazywanie informacji tekstowej 
i obrazowej na temat sprzedaży hurtowej, detalicznej i wysyłkowej 
kamer obserwacyjnych, Reklamowanie kamer obserwacyjnych oraz 
ich promocja na rzecz osób trzecich, Oferowanie w mediach kamer 
obserwacyjnych dla handlu detalicznego.

(111) 359691 (220) 2022 05 25 (210) 543392
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 04
(732) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY 
W SIEDLCACH, Siedlce (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 

(591) niebieski
(531) 24.01.05, 29.01.04, 27.03.15, 24.01.99
(510), (511) 35 Doradztwo w  zakresie prowadzenia działalności go-
spodarczej, rozpowszechniania materiałów reklamowych, 41 Usługi 
edukacyjne, porady w zakresie edukacji i kształcenia, organizowania 
kongresów, konferencji, sympozjów, seminariów i  zjazdów nauko-
wych, publikowanie książek, 42 Opracowywanie projektów tech-
nicznych, projektowanie systemów komputerowych.

(111) 359692 (220) 2022 05 27 (210) 543482
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 04
(732) GUANGDONG JIAROU REFINED DECI CO., LTD, Shantou (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sellion
(540) 

(531) 02.03.01, 02.03.02, 02.03.16, 27.05.01, 26.11.12
(510), (511) 3 Perfumy, Kosmetyki upiększające, Olejki eteryczne, Po-
madki do ust, Preparaty do demakijażu, Płyny do pielęgnacji włosów, 
Lakiery do paznokci, Preparaty do makijażu, Wody toaletowe, Środki 
do czyszczenia zębów.

(111) 359693 (220) 2022 05 05 (210) 542777
(151) 2022 11 09 (441) 2022 07 04
(732) KĘDZIA ANNA WWW.LEJDI.SKLEP.PL, Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEJDI
(540) 

(591) fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.05

(510), (511) 18 Torebki, Skórzane torebki, Torebki wieczorowe, Toreb-
ki damskie, Torebki-paski, Torebki męskie, Stylowe torebki, Torebki
-worki, Małe torebki kopertówki, Torebki do  ręki, Torebki na  ramię, 
Torebki typu hobo, Kopertówki [małe torebki], Torebki wykonane 
ze  skóry, Torebki, portmonetki i  portfele, Torebki noszone na  bio-
drach, Torebki-paski na biodra, Torebki-kuferki [Boston bag], Torebki 
na biodra [nerki], Torebki wykonane z imitacji skóry, Torebki do no-
szenia przy pasku, Torebki do przewieszania przez ramię, Małe dam-
skie torebki bez rączki, Aktówki, Aktówki, dyplomatki, Dyplomatki, 
Etui do kart kredytowych, Etui, futerały na dokumenty, Etui na bank-
noty, Etui na bilety okresowe, Etui na karty kredytowe, Etui na karty 
kredytowe [portfele], Etui na  karty kredytowe wykonane ze  skóry, 
Kopertówki, Kosmetyczki, Kosmetyczki bez wyposażenia, Małe torby 
dla mężczyzn, Małe portmonetki, Małe plecaki, Nosidełka dla nie-
mowląt do noszenia na ciele, Nosidełka do noszenia niemowląt przez 
ramię, Niewielkie torby podróżne, Paski do  portmonetek, Paski 
do torebek na ramię, Plecaki, Płócienne torby na zakupy, Podręczne 
torby do samolotu, Podróżne torby, Plecaki [małe], Plecaki wyciecz-
kowe, Portfele, Portfele do przypinania na pasku, Portfele na karty, 
Portfele na  karty kredytowe, Portfele na  karty wizytowe, Portfele 
na  kostkę, Portfele skórzane, Portmonetki, Teczki, Teczki i  aktówki, 
Teczki na dokumenty, Teczki na dokumenty [aktówki], Teczki na nuty, 
Teczki na  prace plastyczne [futerały], Teczki ze  skóry, Torby, Torby 
na buty, Torby na piesze wycieczki, Torby na ramię, Torby na ubrania, 
Torby na wyjazdy weekendowe, Tekstylne torby na zakupy, Torby na-
ramienne dla dzieci, Torby płócienne, Torby podróżne, Torby przeno-
śne, Walizki, Torebki-worki, Uchwyty do toreb, Torebki do ręki, Toreb-
ki na ramię, Małe torebki kopertówki, Bigle do torebek, Kopertówki 
[małe torebki], Torebki wykonane ze skóry, Torebki noszone na bio-
drach, Torebki-paski na biodra, Torebki-kuferki [Boston bag], Torebki, 
portmonetki i portfele, Metalowe okucia do torebek, Torebki na bio-
dra [nerki], Paski do  torebek na  ramię, Torebki wykonane z  imitacji 
skóry, Torebki do  noszenia przy pasku, Torebki do  przewieszania 
przez ramię, Małe damskie torebki bez rączki, Szkockie torebki fu-
trzane lub skórzane [sporran], Uchwyty do noszenia toreb z zakupa-
mi, Torebki na  narzędzia, sprzedawane bez wyposażenia, Parasole, 
Aktówki, Bagaż, Kopertówki, Portmonetki, Portfele, Torby, Torby 
na  ubrania, Walizy, Walizki, 25 Akcesoria na  szyję, Nakrycia głowy, 
Obuwie, Odzież, Skórzane nakrycia głowy, Daszki [nakrycia głowy], 
Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy], Daszki 
przeciwsłoneczne [nakrycia głowy, Sportowe nakrycia głowy [inne 
niż kaski], Golfy [odzież], Chusty [odzież], Odzież dziana, Bliźniaki 
[odzież], Swetry [odzież], Odzież codzienna, Poszetki [odzież], Szorty 
[odzież], Sztormiaki [odzież], Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptu-
ry [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 wełnia-
na, Odzież pluszowa, Odzież lniana, Odzież jedwabna, Odzież dziew-
częca, Odzież kaszmirowa, Kurtki [odzież], Paski [odzież], Dzianina 
[odzież], Kombinezony [odzież], Gabardyna [odzież], Futra [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 imitacji skóry, Odzież 
w stylu sportowym, Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], Komple-
ty odzieżowe ze spodenkami, Odzież męska, damska i dziecięca, Ar-
tykuły odzieżowe w stylu sportowym, Odzież wierzchnia na złe wa-
runki pogodowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane 
sukienki, Sukienki skórzane, Cheongsams [chińskie sukienki], Luźne 
sukienki ciążowe, Sukienki ciążowe, Damskie sukienki na uroczysto-
ści, Luźne sukienki o prostym kroju, Koszule, Koszule codzienne, Ko-
szule sportowe, Koszule zapinane, Koszule eleganckie, Tkane koszu-
le, Koszule ciążowe, Koszule sztruksowe, Koszulki polo, Koszule 
z  kołnierzykiem, Koszule z  dzianiny, Szerokie koszule wierzchnie, 
Koszule z golfem, Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Ko-
szule niezapięte pod szyją, Koszule z  długimi rękawami, Koszule 
z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Okrycia [narzut-
ki] nakładane na  koszule nocne, Koszule hawajskie z  guzikami 
z przodu, Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnica-spodnie, Spódni-
ce, 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 dam-
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skie kurtki, Płaszcze, spodnie i  kamizelki, Garnitury typu zoot suit 
[z  workowatymi spodniami i  długą, szeroką w  ramionach marynar-
ką], Kombinezony, Żakiety z dzianiny, Stroje kąpielowe, Suknie, Suk-
nie wieczorowe, Swetry, Swetry rozpinane, Swetry polo, Swetry ma-
rynarskie, Swetry z golfem, Swetry bez rękawów, Swetry z półgolfem, 
Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, Płaszcze, Płaszcze skó-
rzane, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płaszcze futrzane, Pe-
leryny [płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze zi-
mowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze 
z bawełny, Krótkie płaszcze [do samochodu], Płaszcze i kurtki futrza-
ne, Płaszcze z materiału dżinsowego, Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki 
budrysówki, Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie kurtki, Kurtki 
futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie, Kurtki bluzy, Grube kurt-
ki, Ocieplane kurtki, Kurtki wierzchnie, Kurtki dwustronne, Kurtki pi-
lotki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki ciepłe, Ciepłe kurtki robocze, 
Kurtki z  rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki przeciwdeszczowe 
z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, Dwurzędowe kurtki mary-
narskie [bosmanki], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wia-
trem, Apaszki [chustki], Chustki [apaszki], Chustki na głowę, Czapki 
wełniane, Czapki futrzane, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane, Czap-
ki z  pomponem, Czapki bez daszków, Czapki z  daszkiem, Czapki 
ze sztucznego futra, Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kape-
lusze plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe, Toczki [ka-
pelusze], Cylindry [kapelusze], Modne kapelusze, Szale-tuby, Chusty, 
szale na  głowę, Szale, Szaliki, Kaszmirowe szale, Szaliki jedwabne, 
Szale i etole, Długie szale damskie, Szale [tylko z trykotu], Szale i chu-
sty na głowę, Szaliki do zawijania wokół szyi, Bolerka, Spodnie dzie-
cięce, Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], Majtki dziecięce 
[odzież], Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebiera-
nych, Obuwie, Obuwie robocze, Obuwie wojskowe, Obuwie piłkar-
skie, Obuwie gimnastyczne, Tenisówki [obuwie], Obuwie lekkoatle-
tyczne, Obuwie sportowe, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie 
codzienne, Obuwie damskie, Obuwie gumowe, Obuwie wspinaczko-
we, Balerinki [obuwie], Obuwie plażowe, Wkładki [obuwie], Obuwie 
rekreacyjne, Obuwie na  polowania, Obuwie do  golfa, Obuwie 
do wspinaczki, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie codziennego użytku, 
Obuwie dla kobiet, Obuwie dla niemowląt, Obuwie do  uprawiania 
sportów, Obuwie do łowienia ryb, Obuwie wykonane z drewna, Obu-
wie na plażę, Obuwie wykonane z winylu, Obuwie dla rybaków, Obu-
wie inne niż sportowe, Kalosze [wkładane na obuwie], Obuwie mę-
skie i  damskie, Buty treningowe [obuwie sportowe], Obuwie 
[z wyjątkiem obuwia ortopedycznego], Buty tenisowe [obuwie spor-
towe], Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie paso-
we], Obuwie do  celów rekreacji, 35 Usługi reklamowe w  zakresie 
odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży 
i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online obej-
mujące odzież, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  odzieżą, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  odzieżą, Usługi w  zakresie skle-
pów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie wysył-
kowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprze-
daży detalicznej świadczone online w  zakresie artykułów odzieżo-
wych, Marketing internetowy, Usługi reklamowe za pośrednictwem 
internetu, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie odzieży, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie obuwia, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie obuwia, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów do odzieży, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  zakresie akcesoriów do  odzieży, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie dodatków do odzieży, Usługi sprze-
daży detalicznej w zakresie dodatków do odzieży, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie nakryć głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie nakryć głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie bielizny, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie bielizny, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie torebek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
akcesoriów torebek, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie odzieży 
sportowej, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie odzieży sporto-
wej, Usługi współpracy z blogerami, Usługi reklamowe i marketingo-
we świadczone za pośrednictwem bloga 

(111) 359694 (220) 2022 04 08 (210) 541807
(151) 2022 12 30 (441) 2022 05 23
(732) Ptaszek Jarosław Hieronm 
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE JAREX, Lublin (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AG ADAGIO CONCEPT STORE
(540) 

(591) jasnobrązowy, ecru
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 25 Bielizna osobista, biustonosze, biustonosze samono-
śne, boa na  szyję, body [bielizna], bokserki, botki, buty sportowe, 
buty sznurowane, buty za kostkę, buty za kostkę, chustki na głowę, 
kapelusze, czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, etole [futra], 
fulary [ozdobne krawaty], gabardyna [odzież], garnitury, gorsety, 
gorsety [bielizna damska], halki [bielizna], halki, półhalki, kamizelki, 
kapelusze papierowe [odzież], kaptury [odzież], kąpielówki, kom-
binezony [odzież], kostiumy kąpielowe, koszule, koszule i  koszulki 
z krótkimi rękawami, koszulki typu rashguard do sportów wodnych, 
chroniące przed promieniowaniem UV, krawaty, krótkie haleczki 
na  ramiączkach, kurtki [odzież], kurtki z  kapturem chroniące przed 
zimnem i  wiatrem, legginsy, majtki damskie i  dziecięce, maseczki 
na twarz (odzież), nie do celów medycznych lub sanitarnych, maski 
na oczy do spania, mufki [odzież], nakrycia głowy, narzutki na ramio-
na, obuwie gimnastyczne i obuwie plażowe, ocieplacze, odzież go-
towa, odzież gimnastyczna, odzież dla rowerzystów, odzież z imitacji 
skóry, odzież z  lateksu, okrycia wierzchnie, opaski na głowę, odzież 
haftowana, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski 
[odzież], pelerynki, pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpie-
lowe, podkoszulki sportowe, podkoszulki bez rękawów, podwiązki, 
poncza, pończochy, pulowery, rajstopy, rękawiczki, sari, sandały, san-
dały kąpielowe, skarpetki, spódnice, spódnico-spodenki, stroje pla-
żowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na  szelkach do  noszenia 
na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy do ubrania, szlafroki, trykoty 
[ubrania], woalki, welony [odzież], wyroby pończosznicze, 35 Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zgru-
powanie na  rzecz osób trzecich rożnych towarów pozwalające na-
bywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach z gotową odzieżą 
damską i dodatkami do niej, Administrowanie programami lojalności 
konsumenta, dekoracja wystaw sklepowych, marketing ukierunko-
wany, organizacja pokazów mody i towarów w celach promocyjnych, 
produkcja filmów reklamowych, reklama online za  pośrednictwem 
sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, pocztowa, radiowa, te-
lewizyjna, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony in-
ternetowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, prowa-
dzenie sklepu/hurtowni związane z konfekcjonowaniem odzieży 

(111) 359695 (220) 2022 04 27 (210) 542504
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) ZDYBEL PAWEŁ WEBBIT, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) webbit
(540) 

(531) 26 02 01, 26 02 03, 27 05 01
(510), (511) 9 Modemy, Urządzenia do rejestracji, transmisji i odtwa-
rzania dźwięku, obrazu i  danych, nośniki zapisu magnetycznego, 
Urządzenia liczące, Chipy (układy scalone), enkodery (przetwarza-
nie danych), Niezapisane nośniki danych wszelkiego rodzaju, dyski 
kompaktowe (ROM, pamięć tylko do  odczytu), dyski kompaktowe 
(dźwięk, obraz), komputery, programy komputerowe (przechowy-
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wane), programy komputerowe przechowywane na  nośnikach da-
nych, w  szczególności programy operacyjne komputerów, urzą-
dzenia peryferyjne komputerów, magnetyczne nośniki danych, 
Optyczne nośniki danych, Sprzęt do  przetwarzania danych, inter-
fejsy, czyli urządzenia lub programy interfejsowe dla komputerów, 
Monitory [programy komputerowe], Karty inteligentne (karty z ukła-
dami scalonymi), karty ISDN, Pamięć do  urządzeń przetwarzania 
danych, sieci komputerowych, Kable elektryczne, kanały kablowe, 
gwinty do oznaczania kabli elektrycznych, osłony do oznaczania ka-
bli elektrycznych, zaciski kablowe, osłony do kabli elektrycznych, 42 
Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, 
Projektowanie i  tworzenie programów komputerowych, Aktualiza-
cja stron internetowych, doradztwo w zakresie projektowania stron 
domowych i stron internetowych, doradztwo w zakresie technologii 
telekomunikacyjnych, obsługa wyszukiwarek internetowych, zarzą-
dzanie danymi na serwerach w sieciach komputerowych, projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów 
komputerowych, projektowanie stron domowych i stron interneto-
wych, Elektroniczny backup danych, Tworzenie stron internetowych, 
doradztwo w  zakresie sprzętu i  oprogramowania, wdrażanie pro-
gramów EDP w  sieciach, instalacja i  konserwacja oprogramowania 
w celu uzyskania dostępu do Internetu, instalacja programów kom-
puterowych, konwersja programów komputerowych i danych (z wy-
łączeniem zmian fizycznych), stylizacja (wzornictwo przemysłowe), 
doradztwo techniczne, dzierżawa i utrzymanie przestrzeni dyskowej 
w  celu wykorzystywania jej  jako strony internetowe dla osób trze-
cich (hosting), dzierżawa serwerów internetowych, udostępnianie 
lub dzierżawa elektronicznej przestrzeni dyskowej (przestrzeni inter-
netowej) w Internecie, Aktualizacja oprogramowania komputerowe-
go, projektowanie i obsługa stron internetowych dla osób trzecich, 
tworzenie koncepcji stron internetowych, kopiowanie programów 
komputerowych, Konwersja danych lub dokumentów z nośników fi-
zycznych na elektroniczne, Przetwarzanie danych cyfrowych, a mia-
nowicie tworzenie kopii zapasowych danych elektronicznych oraz 
konwersja danych, Instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogra-
mowania bazy danych, Wynajem sprzętu do przetwarzania danych, 
Udostępnianie praw dostępu do baz danych za opłatą 

(111) 359696 (220) 2022 04 28 (210) 542519
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Eko BOX InPost
(540) 

(531) 24 15 02, 24 15 13, 27 05 01
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i  kontenery służące 
do  sortowania, przechowywania i  wydawania paczek i  przesyłek, 
7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe służą-
ce do  przyjmowania sortowania i  wydawania paczek i  przesyłek 
oraz części do  tych urządzeń, 9 Urządzenia elektroniczne zawiera-
jące skrytki pocztowe służące do przyjmowania sortowania i wyda-
wania paczek i  przesyłek oraz części do  tych urządzeń, urządzenia 
i programy komputerowe do obsługi elektronicznych systemów po-
wiadamiania za  pośrednictwem SMS lub Internetu, bankomaty, 16 
Ekologiczne opakowania kartonowe przeznaczone dla przesyłek, 35 
Wynajmowanie powierzchni reklamowej, usługi w  zakresie kolpor-
tażu materiałów reklamowych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń 
reklamowych, usługi publikowania tekstów reklamowych, 39 Usłu-
gi w  zakresie transportu, pakowania, przechowywania i  dostarcza-
nia przesyłek i  paczek do  automatycznych urządzeń pocztowych, 
usługi kurierskie, dostarczanie przesyłek adresowych, dostarczanie 
towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie informacji 
o składowaniu towarów oraz o transporcie towarów 

(111) 359697 (220) 2022 05 09 (210) 542850
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) TRIDAPEN
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystoso-
wane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi 

(111) 359698 (220) 2022 06 21 (210) 544293
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) PHARMABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NowySen
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne 

(111) 359699 (220) 2022 06 21 (210) 544294
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) PHARMABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NowyZen
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne 

(111) 359700 (220) 2022 06 30 (210) 544621
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BANK EKSTRAKTÓW Z GRZYBÓW
(540) 

(591) biały, brązowy, niebieski
(531) 05 11 05, 01 15 15, 05 03 13, 27 05 05, 27 05 17, 29 01 13
(510), (511) 35 Sprzedaż ekstraktów z  grzybów, Sprzedaż suple-
mentów, preparatów leczniczych i  produktów na  bazie ekstraktów 
z grzybów, Usługi dotyczące: organizowania i/lub prowadzenia tar-
gów i  wystaw w  celach reklamowych lub handlowych, kojarzenia 
kontrahentów w  celu zawierania umów handlowych, Aktualizacja 
i utrzymywanie danych z zakresu mykologii w komputerowych ba-
zach danych, 41 Usługi edukacji, Przygotowywanie, organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów, seminariów, webinarów, konferencji 
[szkolenia], Edukacja online z komputerowej bazy danych lub za po-
mocą Internetu czy ekstranetów, Usługi wydawnicze (w tym elektro-
niczne usługi wydawnicze) w zakresie mykologii, Usługi biblioteczne 
i wynajem mediów dotyczących grzybów, Usługi biblioteczne świad-
czone za  pośrednictwem komputerowej bazy danych zawierającej 
informacje z  zakresu mykologii, Organizowanie konkursów [eduka-
cja lub rozrywka], 42 Badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe 
w obszarze mykologii, Usługi laboratorium badań mykologicznych, 
Prowadzenie bazy ekstraktów z  grzybów, Opracowywanie i  utrzy-
mywanie baz danych z  zakresu mykologii, Dostarczanie informacji 
i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej online z moż-
liwością wyszukiwania, Pobieranie próbek grzybów do  badania, 
Przygotowywanie próbek biologicznych do analizy w laboratoriach 
badawczych, Analizy biologiczne grzybów, Analizy chemiczne grzy-
bów, Analizy toksyczności grzybów, Badania i analizy bakteriologicz-
ne, Publikowanie informacji naukowych z zakresu mykologii, Sporzą-
dzanie raportów z dziedziny mykologii, 44 Uprawa grzybów, Usługi 
doradcze związane z uprawą grzybów 
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(111) 359701 (220) 2022 08 23 (210) 546422
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) 4MOBILITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOBI CAR CLUB
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania na smartfony, 
35 Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlo-
wych, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu 
towarów, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzi-
nie sprzedaży produktów i świadczenia usług, Usługi pośrednictwa 
biznesowego związane z  kojarzeniem profesjonalistów o  zróżnico-
wanych profilach z klientami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z pojazdami, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, Dostarczanie informacji za pośred-
nictwem internetu na temat sprzedaży samochodów, Dostarczanie 
informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, 
Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych 
za  pośrednictwem internetu, Dostarczanie biznesowych i  handlo-
wych informacji kontaktowych za pośrednictwem internetu, Organi-
zacja subskrypcji usług internetowych, Promowanie towarów i usług 
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, 
36 Usługi doradztwa i  pośrednictwa związane z  ubezpieczenia-
mi pojazdów, Pośrednictwo w  ubezpieczeniach od  następstw nie-
szczęśliwych wypadków, 37 Usługi informacyjne i  doradcze zwią-
zane z naprawą pojazdów, Usługi doradcze w zakresie konserwacji 
pojazdów, Usługi myjni pojazdów, Usługi napraw awarii pojazdów, 
Usługi warsztatów naprawy pojazdów, Usługi warsztatów w zakresie 
konserwacji pojazdów, Kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem 
konserwacji, Kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem naprawy, 
Przegląd pojazdów, 39 Organizowanie pomocy drogowej, 42 Usłu-
gi w  zakresie przeglądu nowych i  używanych pojazdów dla osób 
kupujących lub sprzedających swoje pojazdy, Kontrola techniczna 
pojazdów, Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji opro-
gramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony 
internetowej 

(111) 359702 (220) 2022 08 16 (210) 546185
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BANANA BUM
(540) 

(591) biały, jasnozielony, zielony, ciemnozielony, czarny
(531) 27 05 01, 27 05 03, 29 01 15
(510), (511) 32 Napoje owocowe, Mieszane soki owocowe, Napoje 
aromatyzowane owocami, Napoje bezalkoholowe o smaku owoco-
wym, Soki owocowe [napoje] 

(111) 359703 (220) 2022 08 16 (210) 546187
(151) 2022 12 13 (441) 2022 08 29
(732) FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BANANA BOOM
(540) 

(591) biały, jasnozielony, zielony, ciemnozielony, czarny
(531) 27 05 01, 27 05 03, 29 01 15
(510), (511) 32 Napoje owocowe, Napoje bezalkoholowe o  smaku 
owocowym, Napoje aromatyzowane owocami, Soki owocowe [na-
poje], Mieszane soki owocowe 

(111) 359704 (220) 2022 08 30 (210) 546686
(151) 2022 12 27 (441) 2022 09 12
(732) MIELCZAREK ANETA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUDA
(540) 

(591) niebieski
(531) 26 02 05, 26 02 24, 27 05 01, 27 01 25, 29 01 04
(510), (511) 42 Usługi projektowania, Usługi w zakresie projektowania, 
Artyści graficy (Usługi-), Doradztwo projektowe, Doradztwo technicz-
ne związane z  projektowaniem, Doradztwo w  projektowaniu stron 
internetowych, Doradztwo w  zakresie dekoracji wnętrz, Doradztwo 
w zakresie doboru zasłon [projektowanie wnętrz], Doradztwo w zakre-
sie doboru pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], Doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, Doradztwo związane 
z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Dostarcza-
nie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za po-
średnictwem strony internetowej, Dostarczanie plików modelowych 
do drukowania 3D, Dostarczanie plików modelowych do drukowania 
przestrzennego, Grafika artystyczna, Opracowywanie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Opracowywanie produktów, 
Opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, Plano-
wanie i projektowanie pomieszczeń do sprzedaży detalicznej, Plano-
wanie i  projektowanie kuchni, Planowanie [projektowanie] pubów, 
Planowanie [projektowanie] dobudówek, Planowanie [projektowanie] 
sklepów, Planowanie [projektowanie] barów, Planowanie [projekto-
wanie] restauracji, Planowanie [projektowanie] łazienek, Planowanie 
[projektowanie] klubów, Planowanie [projektowanie] kuchni, Plano-
wanie [projektowanie] biur, Planowanie projektu, Planowanie prze-
strzenne [projektowanie] wnętrz, Profesjonalne doradztwo dotyczące 
projektowania wnętrz, Profesjonalne doradztwo w  zakresie projek-
towania kuchni na  wymiar, Projektowanie architektoniczne dekora-
cji wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie dekoracji 
wnętrz dla sklepów, Projektowanie graficzne, Projektowanie graficzne 
logo reklamowych, Projektowanie graficzne materiałów promocyj-
nych, Projektowanie graficzne okładek książkowych, Projektowanie 
graficzne w celu kompilacji stron w  Internecie, Projektowanie grafiki 
i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, Projektowanie i opraco-
wywanie stron internetowych, Projektowanie i projektowanie graficz-
ne do tworzenia stron WWW, Projektowanie i projektowanie graficzne 
do tworzenia stron WWW w Internecie, Projektowanie i tworzenie wi-
tryn internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i utrzymywanie 
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witryn internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i  wdrażanie 
sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie 
i wdrażanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie kroju 
czcionek, Projektowanie kuchni, Projektowanie łazienek, Projektowa-
nie logo w celu tworzenia tożsamości firm, Projektowanie materiałów 
drukowanych, Projektowanie materiałów piśmiennych, Projektowanie 
mebli, Projektowanie modeli 3D do druku 3D, Projektowanie ozdob-
nego opracowania graficznego, Projektowanie przestrzeni biurowych, 
Projektowanie restauracji, Projektowanie rozmieszczenia mebli biuro-
wych, Projektowanie stron domowych i stron internetowych, Projek-
towanie stron głównych i witryn internetowych, Projektowanie stron 
internetowych w celach reklamowych, Projektowanie stron głównych, 
Projektowanie umeblowania, Projektowanie wizualne, Projektowanie 
wizytówek, Projektowanie wnętrz budynków, Projektowanie wnętrz 
komercyjnych, Projektowanie wyposażenia sklepów, Projektowanie 
wystroju wnętrz sklepów, Projektowanie zasłon, Projektowanie zna-
ków towarowych, Renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cy-
frowa obrazów), Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz 
budynków, Tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób 
trzecich, Tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla 
usług online i Internetu, Udostępnianie strony internetowej z informa-
cjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, Usługi doradcze w zakresie pro-
jektowania wnętrz, Usługi doradcze w zakresie projektowania, Usługi 
doradcze w zakresie projektowania wyposażenia sklepów, Usługi gra-
ficzne, Usługi informacyjne dotyczące harmonizacji kolorów, farb i wy-
posażenia do celów projektowania wnętrz, Usługi informacyjne doty-
czące łączenia kolorów, farb i  wyposażenia do  celów projektowania 
wnętrz, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, Usługi 
konsultacyjne w zakresie projektowania, Usługi w zakresie projektowa-
nia szaf wnękowych, Usługi w zakresie projektowania wspomaganego 
komputerowo, Usługi w zakresie projektowania stron internetowych, 
Usługi w zakresie projektowania logo, Usługi w zakresie tworzenia wi-
tryn internetowych, Usługi związane z  projektowaniem graficznym 
[sztuka], Usługi w zakresie projektowania wyposażenia sklepów, Usłu-
gi w zakresie projektowania dotyczące wnętrz sklepów, Usługi w za-
kresie projektowania wnętrz sklepów, Usługi w zakresie projektowania 
wystroju wnętrz biurowych, Usługi w zakresie projektowania wystroju 
wnętrz domowych, Usługi w  zakresie projektowania i  tworzenia wi-
tryn internetowych, Usługi w zakresie projektowania układu pomiesz-
czeń biurowych, Usługi w zakresie projektowania kuchni, Usługi w za-
kresie projektowania wnętrz butików, Usługi w zakresie projektowania 
wnętrz dla branży detalicznej, Usługi projektowe w zakresie wystaw 
sklepowych, Usługi projektowe w  zakresie opracowań graficznych, 
Usługi w  zakresie architektury i  projektowania wnętrz, Usługi w  za-
kresie grafiki komputerowej, Usługi w zakresie ilustrowania (projekto-
wanie), Usługi w zakresie projektowania marki, Usługi projektowania 
w  zakresie umeblowania, Usługi projektowania wnętrz budynków, 
Usługi projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi 
projektowania przestrzeni handlu detalicznego, Usługi projektowania 
grafiki komputerowej, Usługi projektowania graficznego wspomaga-
nego komputerowo, Usługi projektowania łazienek, Usługi projekto-
wania mebli, Usługi informacyjne dotyczące łączenia kolorów, farb 
i wyposażenia do celów projektowania powierzchni zewnętrznych 

(111) 359705 (220) 2022 08 22 (210) 546367
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) ROKMATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROKMATES
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Usługi reklamowe świadczone 
przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, Doradztwo i konsulta-
cje w zakresie działalności gospodarczej, Impresariat w działalności ar-
tystycznej, Marketing opierający się na współpracy z influencerem [In-
fluencer marketing], Marketing ukierunkowany, Organizacja pokazów 
mody w celach promocyjnych, Organizacja wydarzeń komercyjnych, 
Organizowanie targów handlowych, Promocja, reklama i  marketing 
stron internetowych on-line, Promocja [reklama] koncertów, Promocja 
[reklama] podróży, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, 
Reklama, Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Re-
klama biznesowych stron internetowych, Reklama i marketing, Rekla-
ma i usługi reklamowe, Reklama korespondencyjna, Reklama na bill-
boardach elektronicznych, Reklama online poprzez komputerowe sieci 
komunikacyjne, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sie-

ci komunikacyjnej, Reklama online za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online 
dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Rekla-
ma poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama radio-
wa, Reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem 
przewodnika online do przeszukiwania, Reklama typu „płać za kliknię-
cie”, Reklama w czasopismach, Reklama w czasopismach, broszurach 
i gazetach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama w prasie 
popularnej i  profesjonalnej, Reklama za  pomocą marketingu bez-
pośredniego, Reklama za  pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w  szczególności Internetu, Reklama zewnętrzna, Reklama związana 
z  transportem i  dostawą, Usługi agencji modelek i  modeli związane 
z reklamą, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci kompu-
terowej, Usługi w  zakresie tworzenia marki (reklama i  promocja), 41 
Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego 
z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Organizowanie konfe-
rencji związanych z reklamą, Organizowanie seminariów związanych 
z reklamą, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Produkcja 
nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotogra-
ficzne, Usługi edukacyjne i  instruktażowe, Usługi w  zakresie przed-
stawień na żywo, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie programów te-
lewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wi-
deo na  żądanie, Dostarczanie rozrywki drogą radiową, Dostarczanie 
rozrywki w  postaci nagranej muzyki, Dyskoteki, Dystrybucja filmów, 
Escape room [rozrywka], Fankluby, Fotoreportaże, Goszczenie lig fan-
tasy sports, Impresariat artystyczny, Organizacja i  przeprowadzanie 
wydarzeń sportowych, Organizacja imprez rozrywkowych typu co-
splay, Organizacja pokazów mody w  celach rozrywkowych, Organi-
zowanie imprez w  celach kulturalnych, rozrywkowych i  sportowych, 
Pisanie piosenek, Produkcja mikrofilmów, Produkcja muzyczna, Usługi 
edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu, 43 Restauracje oferują-
ce dania na wynos, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
Kafeterie [bufety], Restauracje samoobsługowe, Usługi barowe, Usługi 
restauracyjne, 45 Doradztwo prawne związane z reklamą telewizyjną, 
rozrywką telewizyjną i sportami 

(111) 359706 (220) 2022 08 23 (210) 546421
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) GOŃDA LIDIA P P H U  GONDPOL LIDIA GOŃDA BHP I P POŻ , 
Ruda (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLAM WORK
(540) 

(591) srebrny, czerwony, czarny
(531) 03 05 15, 03 05 24, 26 03 01, 27 05 01, 27 05 08, 29 01 13
(510), (511) 9 Ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadka-
mi lub urazami], Rękawice do  ochrony przed wypadkami, Obuwie 
ochronne 

(111) 359707 (220) 2022 02 24 (210) 540331
(151) 2022 09 30 (441) 2022 06 06
(732) PAJĄK PRZEMYSŁAW, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUTOBLOG
(540) 

(531) 27 05 01, 26 01 01, 26 01 03, 26 01 16
(510), (511) 9 Zapisane nośniki obrazu i dźwięku, Reprodukcje zapi-
sanych nośników informacji, Nagrania dźwiękowe i audiowizualne, 
Urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku 
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i/lub  obrazu, Akcesoria komputerowe, Programy komputerowe 
udostępniane on-line via portal, Aplikacje komputerowe i interne-
towe, Oprogramowanie komputerowe użytkowe, Komputerowe 
bazy danych, Dyski z nagraniami, Dyski kompaktowe, Dyski optycz-
ne, Publikacje na nośnikach danych, Moduły ładowalne zawierające 
publikacje elektroniczne, tekst, obrazy ruchome i nieruchome, ani-
mację i dźwięk w formie cyfrowej, Publikacje elektroniczne, Progra-
my komputerowe, Publikacje i  bazy danych zapisane na  magne-
tycznych, optycznych, cyfrowych i elektronicznych nośnikach, Pły-
ty i dyski z nagraniami, Nośniki do rejestracji dźwięku i obrazu, Elek-
troniczne bazy danych aktów prawnych, Urządzenia i  przyrządy 
do nagrywania i odtwarzania danych, Urządzenia do przetwarzania 
tekstów, Zarejestrowane programy i pliki komputerowe, Oprogra-
mowanie, Magnetyczne, cyfrowe, optyczne i elektroniczne nośniki 
danych, 16 Druki akcydensowe, Kalendarze, Foldery, Prospekty, Afi-
sze, Plakaty, Publikacje drukowane, Artykuły i materiały piśmienne, 
Papeteria, Torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, Ma-
teriały z tworzyw sztucznych do pakowania, Broszury, Dekoracyjny 
papier do  pakowania, Papier do  korespondencji, Papier firmowy, 
Papierowe torby na prezenty, Publikacje reklamowe, Pudełka karto-
nowe lub papierowe, Publikacje promocyjne, Teczki papierowe, 
Torby papierowe, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowy-
wania z papieru lub kartonu, Ulotki, Zakładki, Wizytówki, Katalogi, 
Książki, Magazyny, Podręczniki, Biuletyny, Nalepki, Naklejki, Druki 
i materiały drukowane, Instrukcje obsługi, Podręczniki użytkowni-
ka, Broszury i ulotki na temat komputerów, programów komputero-
wych, komputerowych urządzeń peryferyjnych, przemysłu kompu-
terowego i Internetu, Formularze i arkusze z danymi do programów 
komputerowych i  komputerów oraz podręczniki dla użytkownika 
i arkusze z danymi dotyczące możliwości ich stosowania, Materiały 
reklamowe drukowane, Materiały reklamowe z  papieru i  tektury, 
Dzienniki, gazety, czasopisma i papierowe dodatki do nich, Cenniki, 
Artykuły biurowe, Materiały szkoleniowe i  instruktażowe, Papier, 
karton, 35 Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpowszechnia-
nie ogłoszeń reklamowych i handlowych, Organizowanie i prowa-
dzenie kampanii reklamowych i  poszczególnych elementów tych 
kampanii, Usługi reklamowe, Reklamy internetowe, Obróbka tek-
stów, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Uaktual-
nianie materiałów reklamowych, Reklamy i  rozpowszechnianie 
ogłoszeń on-line w  sieci komputerowej, internetowej i  korespon-
dencyjnie, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Badanie 
opinii, badanie rynku, sondaże opinii, Usługi w zakresie public rela-
tions, Zarządzanie, sortowanie, kompilacja informacji i udostępnia-
nie komputerowych baz danych, Systematyzacja i  przetwarzanie 
danych w komputerowych bazach danych, Wyszukiwanie w kom-
puterowych bazach danych, Doradztwo w  zakresie reklamy obej-
mujące: ocenę skuteczności dotychczasowej formy reklamy oraz 
kierunki zwiększenia skuteczności reklamy, optymalizację skutecz-
ności w odniesieniu do poniesionych nakładów na reklamę, Projek-
towanie, tworzenie, wydawanie i  dystrybucja materiałów promo-
cyjno-reklamowych, także katalogów oraz gadżetów reklamowych 
takich jak koszulki, kubki, Organizowanie gier, konkursów i  loterii 
oraz imprez rozrywkowych o  charakterze reklamowym z  zastoso-
waniem reklamy internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicz-
nych, magnetycznych i  optycznych nośników informacji, Zgrupo-
wanie na rzecz osób trzecich ofert towarów i usług z branży sporto-
wej, motoryzacyjnej, prawniczej i informatycznej, pozwalające po-
tencjalnemu odbiorcy zapoznać się z ofertą oraz kupować te usługi 
na stronie internetowej, Organizowanie wystaw i targów w celach 
handlowych lub reklamowych, Tworzenie komputerowych baz da-
nych, Usługi promocyjne oraz usługi marketingowe, Usługi w dzie-
dzinie badania mediów, Internetowe usługi reklamowe, Reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu i sieci telekomu-
nikacyjnych, Reklama w formie stron internetowych lub serwisów 
internetowych, Reklama za  pośrednictwem mediów elektronicz-
nych i telekomunikacyjnych, Usługi doradcze i konsultacyjne w za-
kresie reklamy i mediów, Usługi w zakresie komputerowego zarzą-
dzania plikami, Badania marketingowe, Publikowanie tekstów re-
klamowych, Usługi wykonywane przez agencje informacyjne takie 
jak: opracowywanie informacji w  zakresie wiadomości, zbieranie 
i przekazywanie tych wiadomości i informacji w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Pozyskiwanie, gromadzenie i rozpowszechnianie 
informacji gospodarczych i ekonomicznych, Przygotowywanie tek-
stów reklamowych w celu umieszczania ich na stronach interneto-
wych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Informacja 

marketingowa, marketing internetowy, Optymalizacja stron inter-
netowych, Rozpowszechnianie komputerowych programów multi-
medialnych na  nośnikach pamięci, Dystrybucja materiałów rekla-
mowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych i  handlo-
wych, Organizowanie i  prowadzenie kampanii reklamowych i  po-
szczególnych elementów tych kampanii, Usługi reklamowe, 
Reklamy internetowe, Obróbka tekstów, tworzenie tekstów rekla-
mowych i  sponsorowanych, Uaktualnianie materiałów reklamo-
wych, Reklamy i rozpowszechnianie ogłoszeń on-line w sieci kom-
puterowej, internetowej i korespondencyjnie, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych, Badanie opinii, badanie rynku, sondaże 
opinii, Usługi w zakresie public relations, Zarządzanie, sortowanie, 
kompilacja informacji i udostępnianie komputerowych baz danych, 
Systematyzacja i przetwarzanie danych w komputerowych bazach 
danych, Wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, Doradz-
two w  zakresie reklamy obejmujące: ocenę skuteczności dotych-
czasowej formy reklamy oraz kierunki zwiększenia skuteczności re-
klamy, optymalizację skuteczności w odniesieniu do poniesionych 
nakładów na reklamę, Projektowanie, tworzenie, wydawanie i dys-
trybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także katalogów 
oraz gadżetów reklamowych takich jak koszulki, kubki, Organizo-
wanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o charak-
terze reklamowym z  zastosowaniem reklamy internetowej oraz 
z  wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i  optycznych 
nośników informacji, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich ofert to-
warów i usług z branży sportowej, motoryzacyjnej, prawniczej i in-
formatycznej, pozwalające potencjalnemu odbiorcy zapoznać się 
z ofertą oraz kupować te usługi na stronie internetowej, Organizo-
wanie wystaw i  targów w  celach handlowych lub reklamowych, 
Tworzenie komputerowych baz danych, Usługi promocyjne oraz 
usługi marketingowe, Usługi w  dziedzinie badania mediów, Inter-
netowe usługi reklamowe, Reklama za  pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Internetu i  sieci telekomunikacyjnych, Reklama w  for-
mie stron internetowych lub serwisów internetowych, Reklama 
za  pośrednictwem mediów elektronicznych i  telekomunikacyj-
nych, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie reklamy i mediów, 
Usługi w  zakresie komputerowego zarządzania plikami, Badania 
marketingowe, Publikowanie tekstów reklamowych, Usługi wyko-
nywane przez agencje informacyjne takie jak: opracowywanie in-
formacji w  zakresie wiadomości, zbieranie i  przekazywanie tych 
wiadomości i  informacji, Pozyskiwanie, gromadzenie i  rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych i ekonomicznych, Przygo-
towywanie tekstów reklamowych w celu umieszczania ich na stro-
nach internetowych, Rozpowszechnianie informacji gospodar-
czych, Informacja marketingowa, marketing internetowy, Optyma-
lizacja stron internetowych, Rozpowszechnianie komputerowych 
programów multimedialnych na  nośnikach pamięci, 38 Emisja fil-
mów za  pośrednictwem Internetu, Transmisja materiałów wideo, 
filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści audio i informacji za po-
średnictwem Internetu, Dostęp do  treści, stron internetowych 
i portali, Zapewnianie wielu użytkownikom dostępu do informacji 
komputerowych w sieciach komputerowych i do baz danych, Usłu-
gi dla grup dyskusyjnych on-line, Dostarczanie wiadomości przez 
przekaz elektroniczny, a także za pomocą innych środków komuni-
kacji, Usługi strony internetowej zawierającej treści informacyjne 
dotyczące wydarzeń w  kraju i  na  świecie, Przesyłanie informacji 
z  zastosowaniem urządzeń mobilnych służących do  nadawania i/
lub odbioru Informacji, Usługi poczty elektronicznej, Dostarczanie 
informacji za  pośrednictwem komputerowej sieci informacyjnej 
z wykorzystaniem indeksów w bazach danych, tekstów publikacji, 
dokumentów w formie elektronicznej, baz danych, materiałów-gra-
ficznych, serwisu informacyjnego o  sektorze audiowizualnym, 
Agencje informacyjne w zakresie wiadomości i aktualności, Usługi 
portalu internetowego w  zakresie zbierania i  rozpowszechniania 
informacji i danych, Udostępnianie elektronicznych tablic ogłosze-
niowych i  przekazywanie ogłoszeń elektronicznych, Zbieranie, 
przesyłanie i rozpowszechnianie wiadomości, informacji, aktualno-
ści i innych treści tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub audio-
wizualnych za  pośrednictwem terminali komputerowych, sieci in-
ternetowej i sieci telekomunikacyjnych, w szczególności z zakresu 
wiadomości bieżących, hobby, edukacji, zdrowia, nauki, techniki, 
kultury, rozrywki i  sportu, Prowadzenie, organizowanie, udostęp-
nianie, przesyłanie i  rozpowszechnianie serwisów internetowych 
i portali internetowych, Usługi serwisu internetowego i portalu in-
ternetowego obejmujące usługi polegające na: przesyłaniu i rozpo-
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wszechnianiu informacji, danych i  treści tekstowych, obrazowych 
i  dźwiękowych z  zakresu wiadomości bieżących, nauki, techniki, 
edukacji, hobby, rozrywki, kultury i  sportu, Dostarczanie interfej-
sów dostępnych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia i do-
stosowywania usług elektronicznych do  indywidualnych potrzeb 
użytkowników usługi elektronicznej, Udostępnianie internetowych 
forów dyskusyjnych, Udostępnianie komunikatorów interneto-
wych, Usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz 
danych, Rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednic-
twem sieci informatycznych, Usługi informacyjne za  pośrednic-
twem Internetu, 41 Dostarczanie informacji edukacyjnych, Dostar-
czanie informacji dotyczących sportów motorowych, Usługi w za-
kresie edukacji, kształcenia, rozrywki, działalności sportowej i kul-
turalnej, Usługi publikowania elektronicznego z  wykorzystaniem 
globalnej sièci komputerowej, Opracowanie i  gromadzenie infor-
macji o  wydarzeniach politycznych, edukacyjnych, sportowych, 
kulturalnych, Usługi strony internetowej zawierającej treści eduka-
cyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi w zakresie organizowania de-
bat i dyskusji publicznych, Publikowanie czasopism internetowych, 
Usługi reporterskie, Wydawanie nagrań dźwiękowych, Produkcja 
i  rozpowszechnianie filmów i  nagrań wideo, Organizowanie kon-
kursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie imprez 
rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, Usługi związane z gra-
mi losowymi i  zakładami wzajemnymi, Organizowanie, sponsoro-
wanie i prowadzenie spotkań, konferencji, wykładów, warsztatów, 
seminariów i  sympozjów na  temat danych komputerowych oraz 
sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego i  In-
ternetu oraz prowadzenie szkoleń w  zakresie projektowania, roz-
budowywania, instalacji, stosowania, konserwacji i napraw progra-
mów komputerowych, baz danych oraz sprzętu do przetwarzania 
tekstów i  sprzętu komputerowego, Dostarczanie rozrywki za  po-
średnictwem Internetu, sieci komputerowych i sieci telekomunika-
cyjnych, w tym gier on-line, filmów, muzyki oraz programów spor-
towych, edukacyjnych i kulturalnych, Informacja o rozrywce, impre-
zach rozrywkowych, edukacji, imprezach edukacyjnych, rekreacji, 
wypoczynku, programach radiowych i  telewizyjnych, imprezach 
kulturalnych, sportowych i  hobby, Organizowanie, obsługa i  pro-
wadzenie: kongresów, konferencji, zjazdów, seminariów, sympoz-
jów, szkoleń, wykładów i warsztatów, Elektroniczne usługi wydaw-
nicze, Publikacje elektroniczne on-line, Publikowanie tekstów in-
nych niż teksty reklamowe, Publikacja elektroniczna on-line ksią-
żek, druków, gazet dzienników, magazynów, czasopism i dodatków 
do nich, broszur, materiałów reklamowych i  instruktażowych, Do-
starczanie wiadomości, danych i informacji z dziedziny sportu, na-
uki, techniki, rozrywki, kultury i zagadnień dotyczących stylu życia, 
Organizowanie, obsługa i  prezentacja konkursów, zawodów, gier 
i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, Produkcja mate-
riałów audialnych, wizualnych i  audiowizualnych, Komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, Usługi dostępu do usług 
rozrywkowych on-line, Prowadzenie kursów internetowych, Pro-
wadzenie i  udostępnianie serwisów internetowych umożliwiają-
cych jego użytkownikom dzielenie się tekstami, zdjęciami, obraza-
mi, materiałami dźwiękowymi lub/i  audiowizualnymi dla celów 
edukacyjnych i  rozrywkowych, Usługi dotyczące organizowania 
rozrywki internetowej, Usługi związane z organizowaniem kursów, 
takich jak: edukacyjnych, internetowych, korespondencyjnych, Na-
uczanie korespondencyjne, Usługi szkoleniowe, Dostarczanie in-
formacji edukacyjnych z bazy danych lub przez Internet jako usługa 
on-line, Dostarczanie informacji edukacyjnych i kulturalnych, także 
za pomocą baz danych, Udostępnianie filmów za pomocą sieci In-
ternet, Opracowanie i  gromadzenie informacji w  dziedzinach po-
wszechnego zainteresowania tj, Informacji dotyczących wydarzeń 
w  kraju i  na  świecie, polityki, edukacji, rozrywki, sportu, Usługi 
w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci inter-
netowych, Przekazywanie know-how jako szkolenia, 42 Tworzenie 
programów komputerowych, Aktualizowanie stron internetowych, 
Hosting portali internetowych, Doradztwo, konsultacje i  informa-
cja w  zakresie informacji technologicznych, Kompilacja informacji 
związanych z  technologią informacyjną, Dostarczanie informacji 
o  technologii komputerowej i  programowaniu za  pośrednictwem 
strony internetowej, Doradztwo w zakresie projektowania stron in-
ternetowych, Usługi w  zakresie projektowania, tworzenia i  utrzy-
mywania stron i witryn internetowych dla osób trzecich, Udostęp-
nianie on-line komputerowych baz danych, Usługi komputerowe, 
w tym przetwarzanie danych oraz programowanie komputerowe, 

Usługi w zakresie tworzenia stron internetowych, Usługi kompute-
rowe, programistyczne i informatyczne, w tym usługi w zakresie in-
stalacji, aktualizacji, rozbudowy, konserwacji, powielania, projekto-
wania, wdrażania, tworzenia i  wypożyczania oprogramowania 
komputerowego i systemów komputerowych, Projektowanie i pro-
gramowanie aplikacji komputerowych, internetowych i  multime-
dialnych, Administrowanie serwerami komputerowymi, stronami 
internetowymi i portalami internetowymi, Obsługa serwerów kom-
puterowych, stron internetowych i  portali internetowych, Usługi 
doradztwa w  zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania 
komputerowego oraz systemów komputerowych, Dostarczanie da-
nych i informacji na podstawie indeksów informacji, stron interne-
towych i innych źródeł dostępnych w sieciach komputerowych i In-
ternecie, Zabezpieczanie systemów teleinformatycznych przed 
nieupoważnionym dostępem, Udostępnianie oprogramowania 
komputerowego (w  tym interfejsów) w  sieci komputerowej, w  In-
ternecie i w sieci telekomunikacyjnej w celu tworzenia spersonali-
zowanych usług elektronicznych, Czasowe udostępnianie oprogra-
mowania komputerowego za pośrednictwem sieci komputerowej, 
w Internecie i w sieci telekomunikacyjnej, Informacja on-line doty-
cząca komputerów, oprogramowania komputerowego, telekomu-
nikacji, informatyki, nauki i  techniki, Prowadzenie i udostępnianie 
serwisów internetowych umożliwiających tworzenie społeczności 
i  wymianę poglądów pomiędzy osobami trzecimi, Dostarczanie 
i  udostępnianie aplikacji komputerowych i  internetowych, w  tym 
umożliwiających lub usprawniających ładowanie, pobieranie, 
transmisję, wysyłanie i wyświetlanie danych elektronicznych i me-
diów elektronicznych, Tworzenie i  utrzymywanie stron interneto-
wych, Zarządzanie techniczne projektami komputerowymi, z wyłą-
czeniem instalacji, utrzymywania i naprawy, Doradztwo techniczne 
oraz doradztwo w  zakresie wyboru sprzętu i  oprogramowania 
komputerowego, Udostępnianie programów komputerowych i pli-
ków komputerowych, w szczególności przez Internet oraz inne sie-
ci komputerowe, Usługi doradztwa informatycznego, Dostarczanie 
informacji w  zakresie nauki także poprzez Internet lub inne sieci 
komputerowe, Projektowanie i  kompilacja stron internetowych, 
przygotowywanie tekstów do umieszczania w Internecie oraz pro-
jektowanie układu stron internetowych, nie do celów wykorzysta-
nia drogi elektronicznej jak Internet lub inne sieci komputerowe 
oraz z  pomocą lub bez pomocy baz danych, Udostępnianie stron 
internetowych w  celu pozyskiwania i  dostępu do  informacji han-
dlowej oraz danych z zakresu zarządzania personalnego, działalno-
ści gospodarczej, działalności przedsiębiorcy, Udostępnianie stron 
internetowych w celu pozyskiwania i dostępu do informacji finan-
sowej i  danych w  zakresie podatków, rachunkowości, finansów, 
ubezpieczeń i  spraw bankowych, Usługi wyszukiwarki interneto-
wej, Elektroniczne przechowywanie danych, 45 Zarządzanie pra-
wami autorskimi, Udzielanie licencji praw własności przemysłowej 
i praw autorskich, Zarządzanie własnością intelektualną i przemysło-
wą, Usługi polegające na udzielaniu licencji na używanie znaków to-
warowych, Kompilacja informacji prawnych, Usługi w zakresie ochro-
ny własności intelektualnej, Licencjonowanie własności intelektual-
nej, Rejestrowanie nazw domen internetowych, Usługi doradztwa 
w zakresie własności intelektualnej, Usługi w zakresie licencjonowa-
nia własności intelektualnej, Usługi w zakresie licencjonowania pro-
gramów komputerowych, Usługi w  zakresie zarządzania prawami 
autorskimi, Porady prawne, Badania prawne, Dostarczanie informacji 
prawnych, z  wykorzystaniem lub bez wykorzystania drogi elektro-
nicznej jak Internet lub inne sieci komputerowe oraz z pomocą lub 
bez pomocy baz danych, Udostępnianie informacji dotyczących 
usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej 

(111) 359708 (220) 2022 04 12 (210) 541968
(151) 2022 10 11 (441) 2022 06 27
(732) KRÓL FRYDERYK, Knurów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Monaché Ink
(510), (511) 44 Salony tatuażu, Usługi w zakresie tatuażu, Doradztwo 
w  zakresie urody, Higiena i  pielęgnacja urody dla ludzi, Laserowe 
usuwanie tatuaży, Przekłuwanie ciała, Tatuowanie, Usługi tatuażu 
brwi, Usługi w zakresie ozdabiania ciała 

(111) 359709 (220) 2022 04 28 (210) 542553
(151) 2022 09 13 (441) 2022 05 30
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(732) ZUBALA ZBIGNIEW  
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE EKODARPOL, 
Dębno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EXTRA HUMUS
(540) 

(591) zielony, brązowy
(531) 05 03 13, 05 03 15, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 1 Nawozy, biostymulatory roślin, preparaty z  mikroele-
mentów dla roślin, środki do  konserwacji kwiatów, preparaty bio-
logiczne do celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, humus, 
kompost, preparaty poprawiające kondycję gleby 

(111) 359710 (220) 2022 06 22 (210) 544320
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) LASY TLENOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lasy tlenowe
(540) 

(591) biały, czarny, zielony
(531) 05 01 05, 05 01 16, 26 01 15, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 13
(510), (511) 19 Belka drewniana przycięta do połowy grubości, Czę-
ściowo obrobione drewno, Drewno, Drewno częściowo obrobione, 
Drewno obrobione, Drewno po  obróbce, Drewno półobrobione, 
Drewno profilowane, Drewno rąbane, Tarcica, Tarcica nieobrzynana, 
Profile drewniane, Ukształtowane drewno, Drewniane listwy profilo-
we, Drewniane profile, Drewno na profile, Obramowania drewniane, 
31 Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne 

(111) 359711 (220) 2022 08 30 (210) 546664
(151) 2023 01 18 (441) 2022 10 03
(732) BIURO EKSPERTYZ SĄDOWYCH HOLDING  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIURO EKSPERTYZ SĄDOWYCH
(540) 

(591) szary, niebieski
(531) 26 05 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 36 Windykacja należności i  odzyskiwanie długów, 41 
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Nauczanie i szkolenia, 42 Opinie, 
ekspertyzy i usługi doradcze z zakresu: księgowości śledczej, wypad-
ków drogowych, informatyki śledczej, antropologii, błędów medycz-
nych, badań monitoringu, fonoskopii, analizy DNA, badań fizykoche-
micznych, daktyloskopii, 45 Usługi prawne, Usługi detektywistyczne 

(111) 359712 (220) 2022 01 13 (210) 538645
(151) 2022 09 02 (441) 2022 03 28
(732) CIEŚLA TOMASZ, Czeszewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COMERTO
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 27 05 01, 29 01 01, 29 01 06, 29 01 08

(510), (511) 7 Gwoździarki, Gwoździarki elektryczne, Gwoździar-
ki pneumatyczne, Elektrycznie napędzane zszywacze, Zszywacze 
elektryczne, Zszywacze elektryczne, inne niż do użytku biurowego, 
Zszywacze [inne niż do celów chirurgicznych lub biurowych], Zszy-
wacze [maszyny], Zszywacze pneumatyczne, Zszywacze pistoletowe 
o napędzie elektrycznym, Kompresory jako części maszyn i silników, 
Pompy, kompresory i dmuchawy, Elektryczne narzędzia ręczne, Na-
rzędzia elektryczne 

(111) 359713 (220) 2022 01 14 (210) 538688
(151) 2022 05 27 (441) 2022 02 07
(732) EUROFACTOR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EUROFACTOR
(510), (511) 35 Doradztwo handlowe w  zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności go-
spodarczej, Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
rządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo 
i  konsultacje w  zakresie działalności gospodarczej, Pośrednictwo 
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, Negocjowa-
nie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Audyt dzia-
łalności gospodarczej, Badania w  dziedzinie działalności gospodar-
czej, Wyceny handlowe, Usługi wyceny działalności gospodarczej, 
Badania i analizy rynkowe, Analizy i prognozy ekonomiczne, Audyt 
finansowy, Analizy i raporty statystyczne, Usługi w zakresie wywia-
du rynkowego, Usługi przetwarzania danych, Zarządzanie bazami 
danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Aktualizacja i  utrzy-
mywanie danych w  komputerowych bazach danych, Księgowość 
i  rachunkowość, Doradztwo księgowe w zakresie podatków, Usługi 
doradcze i  informacyjne dotyczące rachunkowości, Doradztwo biz-
nesowe, Analiza danych biznesowych, Zarządzanie dokumentacją 
biznesową, 36 Faktoring, Usługi finansowe, Usługi pośrednictwa 
finansowego, Finansowe usługi w  zakresie przedpłacania, Usłu-
gi finansowania w  zakresie zabezpieczania funduszy dla przedsię-
biorstw, Usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, Wyceny 
i  analizy finansowe, Analizy danych finansowych, Informacje finan-
sowe i wyceny, Wyceny firm w zakresie ocen kondycji finansowych, 
Prognozy finansowe, Ocena sytuacji finansowej i wystawianie rapor-
tów kredytowych, Usługi kredytowe, Usługi w zakresie oceny zdol-
ności kredytowej, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finan-
sów, Informacja finansowa, Skomputeryzowane usługi informacyjne 
związane z działalnością bankową, Zarządzanie informacją finanso-
wą i usługi analityczne, Usługi w zakresie windykacji długu i  fakto-
ringu wierzytelności, Usługi agencji ściągania wierzytelności, Plano-
wanie i  zarządzanie finansowe, Zarządzanie finansowe rachunkami 
pieniężnymi, Zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji 
w imieniu osób trzecich, Gwarantowanie pożyczek, Gwarantowanie 
ubezpieczeń, Gwarancje finansowe, Gwarancje i  poręczenia finan-
sowe, Udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń (bankowość in-
westycyjna), Finansowanie zaliczek w gotówce, Finansowanie kredy-
tów, Usługi płatności finansowych, Emisja czeków, Emisja akredytyw, 
Emisja weksli własnych, Transfer funduszy, 45 Usługi prawne, Usługi 
w  zakresie mediacji, Usługi prawne świadczone w  ramach operacji 
bankowych, finansowych, walutowych i dotyczących nieruchomości 

(111) 359714 (220) 2022 01 25 (210) 539095
(151) 2022 07 13 (441) 2022 03 28
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zosia Samosia more for nature
(510), (511) 6 Folia aluminiowa, Folia metalowa do zawijania i pako-
wania, Tacki aluminiowe, Tacki metalowe, 16 Worki na  śmieci, Pa-
pierowe worki na  śmieci, Filtry do  kawy papierowe, Papier do  pie-
czenia, 21 Papierowe foremki do pieczenia, Gąbki kuchenne, Gąbki 
do czyszczenia, Ścierki 

(111) 359715 (220) 2022 02 21 (210) 540133
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 23
(732) STANISŁAWCZYK EWELINA LINKA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KAZBEGURI ORIGINAL GEORGIAN WINE ALAZANI VALLEY 
red semi sweet wine
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(540) 

(591) czarny, czerwony, złoty, biały, beżowy, szary
(531) 29 01 15, 27 05 01, 27 05 10, 27 05 17, 27 05 24, 25 01 15, 02 01 04, 
02 01 08, 26 13 25, 24 07 23
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) 

(111) 359716 (220) 2022 02 23 (210) 540255
(151) 2022 08 04 (441) 2022 04 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO TYNKBUD-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RUMIANKOWA STARA MIŁOSNA
(540) 

(591) żółty, szary, pomarańczowy, czarny
(531) 05 05 19, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieru-
chomości, pośrednictwo w  sprawach majątku nieruchomego, wynaj-
mowanie mieszkań, wycena nieruchomości, zarządzanie majątkiem 
nieruchomym, 37 Budowlany (nadzór), budownictwo, informacja bu-
dowlana, izolowanie budynków, murowanie, nadzór budowlany, za-
bezpieczanie budynków przed wilgocią, zabezpieczanie przed korozją, 
42 Opracowanie projektów technicznych, projektowanie budynków 

(111) 359717 (220) 2022 02 25 (210) 540384
(151) 2022 08 04 (441) 2022 04 19
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GOSTYNIU, Gostyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Podkreśla smak Twoich dań SER CASARO gostyński SER 
TWARDY DŁUGODOJRZEWAJĄCY DESKA SERÓW SM Gostyń
(540) 

(591) czarny, żółty, pomarańczowy, brązowy, jasnobrązowy, szary, 
biały, czerwony, ciemnoniebieski, zielony, różowy
(531) 03 04 02, 08 03 08, 26 05 01, 25 01 15, 26 01 01, 26 11 01, 
27 05 01, 29 01 15

(510), (511) 29 Sery i serki, w tym także o obniżonej zawartości lakto-
zy, a w tym: serki homogenizowane, serki termizowane, serki ziarniste, 
serki smakowe, sery twarde, sery topione, w tym o obniżonej zawarto-
ści laktozy, Sery dojrzewające, Sery topione, Sery świeże niedojrzewa-
jące, Sery z truflami, Miękkie dojrzałe sery, Suche komponenty serowe 
do celów spożywczych, w tym o obniżonej zawartości laktozy, twa-
rogi i twarożki, w tym także twarogi albuminowe, w tym o obniżonej 
zawartości laktozy, serwatka i wyroby z serwatki zawarte w tej klasie, 
maślanka oraz wyroby z maślanki, w tym o obniżonej zawartości lak-
tozy, kazeina, w tym kazeina spożywcza, kazeina techniczna, mleczne 
produkty dietetyczne o obniżonej zawartości laktozy  

(111) 359718 (220) 2022 03 01 (210) 540505
(151) 2022 09 12 (441) 2022 05 23
(732) TECHNOLOGY APPLIED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TA
(540) 

(531) 27 05 01, 26 07 25
(510), (511) 40 Drukowanie 3D 

(111) 359719 (220) 2022 03 02 (210) 540557
(151) 2022 09 12 (441) 2022 05 23
(732) S C  Johnson & Son, Inc , Racine (US)
(540) (znak słowny)
(540) PYREL, NATURALNY GEST
(510), (511) 5 Herbicydy i  środki to  tępienia szkodników, Insektycy-
dy, Środki przeciw molom, Środki odstraszające owady, Środki grzy-
bobójcze, Środki gryzoniobójcze, Spirale na  komary, 11 Aparatura 
do dozowania środków owadobójczych lub odstraszających owady, 
Lampy i latarnie świecowe do odstraszania owadów, 21 Łapki i przy-
nęty na owady 

(111) 359720 (220) 2022 03 25 (210) 541193
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) WLASZCZYK MARIUSZ DOMLUBLIN,  
Wola Studzieńska-Kolonia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) domlublin pl
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 07 01 24, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 19 Budowlane (Konstrukcje-) niemetalowe, Budynki 
niemetalowe przenośne, Budynki w  kompleksach mieszkalnych, 
Betonowe elementy budowlane, Domy z  prefabrykatów [zestawy 
do  montażu], Elementy budowlane (Niemetalowe-) w  postaci płyt, 
Elementy krawędziowe do kształtowania terenu z  tworzyw sztucz-
nych, Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, Konstruk-
cyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, Materiały budowla-
ne niemetalowe, Niemetalowe budynki prefabrykowane, Ukończone 
budynki z materiałów niemetalowych, 35 Aukcje nieruchomości, Ba-
dania rynku i  badania marketingowe, Badania w  zakresie reklamy, 
Badania w zakresie biznesu, Administrowanie i zarządzanie działal-
nością gospodarczą, Analiza marketingowa nieruchomości, Analiza 
rynku, Analizy gospodarcze, Analizy w zakresie marketingu, Dostar-
czanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i  bizneso-
wych, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Organi-
zacja targów w  celach handlowych i  reklamowych, Organizowanie 
i  prowadzenie spotkań biznesowych, Pośrednictwo w  kontaktach 
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handlowych i gospodarczych, Pozyskiwanie umów na zakup i sprze-
daż towarów i  usług, Reklama i  marketing, Reklama online za  po-
średnictwem sieci komputerowej, Reklamowanie nieruchomości 
mieszkaniowych i komercyjnych, Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, 
Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Usługi w  zakresie 
analiz i  badań rynku, Zarządzanie działalnością gospodarczą w  za-
kresie projektów budowlanych, Zarządzanie procesami bizneso-
wymi, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 36 Administro-
wanie Inwestycjami [w  zakresie nieruchomości], Administrowanie 
nieruchomościami, Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa 
w  handlu nieruchomościami, Doradztwo dotyczące Inwestowania 
w nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo 
w  zakresie Inwestycji mieszkaniowych, Dzierżawa biur, Dzierżawa 
lub wynajem budynków, Inwestowanie w nieruchomości, Nabywa-
nie nieruchomości [w celach Inwestycyjnych], Organizowanie finan-
sowania projektów budowlanych, Organizowanie finansowania za-
kupu nieruchomości, Organizowanie inwestycji w  nieruchomości, 
Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Udzielanie Informacji 
dotyczących wyceny nieruchomości, Udzielanie informacji doty-
czących nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Usługi agencji 
nieruchomości dotyczące sprzedaży i  wynajmu budynków, Usługi 
agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agen-
cji w  zakresie sprzedaży nieruchomości za  prowizję, Usługi dorad-
cze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyceny 
nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie 
wyceny nieruchomości, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomo-
ściami, Wycena nieruchomości, Organizowanie wynajmu nierucho-
mości, Wynajem mieszkań, Zarządzanie domami, Zarządzanie nie-
ruchomościami, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, 37 Budowa 
budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa domów, Budowa 
biur, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomo-
ści komercyjnych [budownictwo], Budowa nieruchomości mieszkal-
nych [budownictwo], Budowa prywatnych budynków mieszkalnych 
[budownictwo], Budowanie domów, Budownictwo mieszkaniowe, 
Instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, Konstrukcja 
budynków [budownictwo], Nadzór budowlany, Naprawa budynków, 
Odnawianie budynków, Renowacja budynków, Usługi porządkowa-
nia budynków i  domów [sprzątanie], Udzielanie Informacji online 
związanych ze  wznoszeniem budynków, Usługi budowlane i  na-
prawy budynków, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i wyburzeniowe, Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, 
Usługi budowlane w  zakresie budynków mieszkalnych, Usługi do-
radztwa w zakresie budowy budynków, Usługi zarządzania budową, 
Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, Wznoszenie prefabryko-
wanych budynków i konstrukcji, 42 Doradztwo w zakresie projektów 
architektonicznych i budowlanych, Dostarczanie informacji w dzie-
dzinie projektowania architektonicznego za  pośrednictwem strony 
internetowej, Opracowywanie projektów budowlanych, Opraco-
wywanie projektów technicznych, Planowanie budowy nierucho-
mości, Planowanie i  projektowanie osiedli mieszkaniowych, Plano-
wanie [projektowanie] budynków, Projektowanie architektoniczne, 
Projektowanie budowlane, Projektowanie budynków, Usługi archi-
tektoniczne, Usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania 
terenu, Usługi architektury wnętrz, Usługi doradcze w zakresie archi-
tektury, Usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, Projektowanie 
wnętrz budynków 

(111) 359721 (220) 2022 01 25 (210) 539077
(151) 2022 07 13 (441) 2022 03 28
(732) BUDREN SPÓŁKA AKCYJNA, Świecie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUDREN BEST CONSTRUCTION BY BEST PEOPLE
(540) 

(591) granatowy, pomarańczowy
(531) 07 01 24, 26 11 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 19 Konstrukcje budowlane niemetalowe, Betonowe ele-
menty budowlane, Betonowe materiały budowlane, Budowlane 

elementy z  betonu, Niemetalowe materiały i  elementy budowlane 
i konstrukcyjne, 37 Budownictwo, Budowa nieruchomości [budow-
nictwo], Budowa fundamentów, Budowa pomieszczeń, Budowa 
domów, Budowa mostów, Budowa autostrad, Budowa elektrowni, 
Budowa jezdni, Budowa sklepów, Budowa podłóg, Budowa gale-
rii, Budowa falochronów, Budowa kominów, Budowa tam, Budowa 
fabryk, Budowa szklarni, Budowa portów, Budowa szpitali, Budo-
wa lotnisk, Budowa dróg, Budowa ulic, Budowa pływalni, Budowa 
ścian, Budowa stropów, Budowa rurociągów, Budowa szkół, Budo-
wa biur, Budowa infrastruktury, Budowa basenów, Budowanie nie-
ruchomości, Budowanie domów, Budowanie mostów, Konsultacje 
budowlane, Budowlana (Informacja-), Informacja budowlana, Usłu-
gi budowlane, Budownictwo lądowe, Budownictwo komercyjne, 
Budownictwo mieszkaniowe, Budownictwo przemysłowe, Budowa 
części budynków, Budowa konstrukcji podziemnych, Budowa kom-
pleksów biznesowych), Budowa ścian osłonowych, Budowa parkin-
gów wielopoziomowych, Budowa terenów sportowych, Budowa 
fundamentów budynków, Budowa fundamentów mostów, Budowa 
fundamentów dróg, Budowa sieci autostrad, Budowa obiektów wy-
poczynkowych, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa obiektów 
sportowych, Budowa obiektów medycznych, Budowa linii kolejo-
wych, Budowa obiektów publicznych, Budowa zakładów przemy-
słowych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nierucho-
mości przemysłowych, Budowa ścianek działowych, Budowa pasaży 
podziemnych, Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa bu-
dynków wielorodzinnych, Budowa budynków instytucjonalnych, 
Zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, Budowa-
nie dróg kolejowych, Przygotowanie terenu [budownictwo], Insta-
lacja rusztowań budowlanych, platform roboczych i  budowlanych, 
Budowa budynków na  zamówienie, Budowa domów na  zamówie-
nie, Budowa autostrad na  zamówienie, Budowa podkładów pod 
drogi, Budowa dróg na  zamówienie, Budowa utwardzanych miejsc 
parkingowych, Uszczelnianie budynków podczas budowy, Budo-
wa fabryk na  zamówienie, Przygotowywanie terenu pod budowę, 
Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Budowa budynków 
służby zdrowia, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Usługi 
budowlane i  konstrukcyjne, Nadzór nad budowaniem konstrukcji, 
Budowanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków 
przesuwnych i wznoszących, Usługi nadzoru budowlanego w zakre-
sie projektów dotyczących nieruchomości, Wznoszenie rusztowań 
do  celów budowlanych i  konstrukcyjnych, Wznoszenie szalunków 
do celów budowlanych i konstrukcyjnych, Usługi doradcze i informa-
cyjne dotyczące budownictwa, Doradztwo dotyczące budownictwa 
mieszkalnego i  budynków, Usługi budowlane w  zakresie stawiania 
budynków, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wybu-
rzeniowe, Usługi doradztwa w  zakresie budowy budynków, Usługi 
budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Usługi instalacyjne 
w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowla-
nych, Konsultacje w  zakresie nadzoru budowlanego, Usługi dorad-
cze w zakresie budowania, Usługi budowlane i naprawy budynków, 
Budowa w  ramach robót publicznych, Budowa budynków miesz-
kalnych i komercyjnych, Budowa obiektów do celów rekreacyjnych, 
Budowa ścian działowych we  wnętrzach, Budowa stoisk i  sklepów 
targowych, Budowa z  zastosowaniem ciężkiego sprzętu, Budowa 
budynków produkcyjnych i  przemysłowych, 42 Projektowanie bu-
dowlane, Planowanie budowy nieruchomości, Opracowywanie pro-
jektów budowlanych, Usługi doradztwa technicznego w  zakresie 
inżynierii budowlanej, Projektowanie budynków, Doradztwo w  za-
kresie projektowania konstrukcyjnego 

(111) 359722 (220) 2022 01 25 (210) 539100
(151) 2022 07 13 (441) 2022 03 28
(732) BUDREN SPÓŁKA AKCYJNA, Świecie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BUDREN
(510), (511) 19 Konstrukcje budowlane niemetalowe, Betonowe ele-
menty budowlane, Betonowe materiały budowlane, Budowlane 
elementy z  betonu, Niemetalowe materiały i  elementy budowlane 
i konstrukcyjne, 37 Budownictwo, Budowa nieruchomości [budow-
nictwo], Budowa fundamentów, Budowa pomieszczeń, Budowa 
domów, Budowa mostów, Budowa autostrad, Budowa elektrowni, 
Budowa jezdni, Budowa sklepów, Budowa podłóg, Budowa gale-
rii, Budowa falochronów, Budowa kominów, Budowa tam, Budowa 
fabryk, Budowa szklarni, Budowa portów, Budowa szpitali, Budo-
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wa lotnisk, Budowa dróg, Budowa ulic, Budowa pływalni, Budowa 
ścian, Budowa stropów, Budowa rurociągów, Budowa szkół, Budo-
wa biur, Budowa infrastruktury, Budowa basenów, Budowanie nie-
ruchomości, Budowanie domów, Budowanie mostów, Konsultacje 
budowlane, Budowlana (Informacja-), Informacja budowlana, Usłu-
gi budowlane, Budownictwo lądowe, Budownictwo komercyjne, 
Budownictwo mieszkaniowe, Budownictwo przemysłowe, Budowa 
części budynków, Budowa konstrukcji podziemnych, Budowa kom-
pleksów biznesowych, Budowa ścian osłonowych, Budowa parkin-
gów wielopoziomowych, Budowa terenów sportowych, Budowa 
fundamentów budynków, Budowa fundamentów mostów, Budowa 
fundamentów dróg, Budowa sieci autostrad, Budowa obiektów wy-
poczynkowych, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa obiektów 
sportowych, Budowa obiektów medycznych, Budowa linii kolejo-
wych, Budowa obiektów publicznych, Budowa zakładów przemy-
słowych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nierucho-
mości przemysłowych, Budowa ścianek działowych, Budowa pasaży 
podziemnych, Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa bu-
dynków wielorodzinnych, Budowa budynków instytucjonalnych, 
Zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, Budowa-
nie dróg kolejowych, Przygotowanie terenu [budownictwo], Insta-
lacja rusztowań budowlanych, platform roboczych i  budowlanych, 
Budowa budynków na  zamówienie, Budowa domów na  zamówie-
nie, Budowa autostrad na  zamówienie, Budowa podkładów pod 
drogi, Budowa dróg na  zamówienie, Budowa utwardzanych miejsc 
parkingowych, Uszczelnianie budynków podczas budowy, Budo-
wa fabryk na  zamówienie, Przygotowywanie terenu pod budowę, 
Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Budowa budynków 
służby zdrowia, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Usługi 
budowlane i  konstrukcyjne, Nadzór nad budowaniem konstrukcji, 
Budowanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków 
przesuwnych i wznoszących, Usługi nadzoru budowlanego w zakre-
sie projektów dotyczących nieruchomości, Wznoszenie rusztowań 
do  celów budowlanych i  konstrukcyjnych, Wznoszenie szalunków 
do celów budowlanych i konstrukcyjnych, Usługi doradcze i informa-
cyjne dotyczące budownictwa, Doradztwo dotyczące budownictwa 
mieszkalnego i  budynków, Usługi budowlane w  zakresie stawiania 
budynków, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wybu-
rzeniowe, Usługi doradztwa w  zakresie budowy budynków, Usługi 
budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Usługi instalacyjne 
w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowla-
nych, Konsultacje w  zakresie nadzoru budowlanego, Usługi dorad-
cze w zakresie budowania, Usługi budowlane i naprawy budynków, 
Budowa w  ramach robót publicznych, Budowa budynków miesz-
kalnych i komercyjnych, Budowa obiektów do celów rekreacyjnych, 
Budowa ścian działowych we  wnętrzach, Budowa stoisk i  sklepów 
targowych, Budowa z  zastosowaniem ciężkiego sprzętu, Budowa 
budynków produkcyjnych i  przemysłowych, 42 Projektowanie bu-
dowlane, Planowanie budowy nieruchomości, Opracowywanie pro-
jektów budowlanych, Usługi doradztwa technicznego w  zakresie 
inżynierii budowlanej, Projektowanie budynków, Doradztwo w  za-
kresie projektowania konstrukcyjnego 

(111) 359723 (220) 2022 02 25 (210) 540379
(151) 2022 08 04 (441) 2022 04 19
(732) HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ThyroVit H
(540) 

(591) fioletowy, żółty
(531) 03 13 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne w terapii i profilaktyce cho-
rób tarczycy, Dietetyczna żywność do  celów medycznych, Suple-
menty żywnościowe, Substancje dietetyczne do celów medycznych, 
16 Papierowe: ulotki, instrukcje, materiały edukacyjne, 41 Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych on-line, Usługi organizowania i pro-
wadzenia wydarzeń edukacyjnych w dziedzinie zdrowia, w szczegól-
ności o tematyce dotyczącej chorób tarczycy 

(111) 359724 (220) 2022 02 25 (210) 540380
(151) 2022 08 04 (441) 2022 04 19
(732) HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ThyroVit
(540) 

(591) żółty, fioletowy
(531) 03 13 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne w terapii i profilaktyce cho-
rób tarczycy, Dietetyczna żywność do  celów medycznych, Suple-
menty żywnościowe, Substancje dietetyczne do celów medycznych, 
16 Papierowe: ulotki, instrukcje, materiały edukacyjne, 41 Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych on-line, Usługi organizowania i pro-
wadzenia wydarzeń edukacyjnych w dziedzinie zdrowia, w szczegól-
ności o tematyce dotyczącej chorób tarczycy 

(111) 359725 (220) 2022 02 28 (210) 540491
(151) 2022 08 31 (441) 2022 05 16
(732) KLUB SPORTOWY WISŁOKA, Dębica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1908 WISŁOKA DĘBICA
(540) 

(591) zielony, czarny, biały
(531) 24 01 03, 26 04 02, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 14 Breloczki do kluczy, Łańcuszki do kluczy, Odznaki pa-
miątkowe, Odznaki wpinane w klapę z metali szlachetnych, Ozdob-
ne wpinki do  klapy, Biżuteria, Spinki do  mankietów i  krawatów, 
Wisiorki, Bransoletki z metali szlachetnych, Bransoletki z gumy lub 
silikonu ze  wzorem lub z  napisem, Medale, Puchary z  metali szla-
chetnych, Puchary pamiątkowe wykonane z  metali szlachetnych, 
Trofea wykonane z metali szlachetnych, Statuetki z metali szlachet-
nych, Figurki z metali szlachetnych, Pudełka z metali szlachetnych, 
Zegary, Zegarki, Stopery, 16 Teczki na  dokumenty, Papier, Torby 
papierowe, Pojemniki papierowe, Pudełka kartonowe, Pudełka 
z  papieru, Figurki z  papieru, Plakaty reklamowe, Plakaty z  papie-
ru, Afisze, plakaty z  papieru lub kartonu, Bilety, Drukowane bilety 
wstępu na imprezy, Banery wystawowe z papieru, Zeszyty, Szkolne 
zeszyty, Notesy, Notatniki samoprzylepne, Kartki okolicznościowe, 
Ilustrowane albumy, Książki, Obrazy i  zdjęcia, Roczniki dotyczące 
piłki nożnej, Kalendarze, Piórniki, Pocztówki, Worki papierowe, Pióra 
i  długopisy, Kredki ołówkowe, Naklejki, 18 Teczki, Aktówki, teczki, 
Plecaki, Tornistry szkolne, Torby sportowe, Torby podróżne, Walizki, 
Pokrowce [worki] na sprzęt, Worki podróżne, Portfele, Etui, futerały 
na  dokumenty, Etui z  imitacji skóry, Parasole, 21 Kieliszki, Szklanki 
bez uchwytów, Kubki, Kufle, Szklane karafki, Butle szklane, Ozdoby 
szklane, Figurki szklane, Słoiki, dzbanki szklane, Naczynia szklane 
do  napojów, Otwieracze do  butelek, Piersiówki, Przybory kuchen-
ne, 24 Ręczniki, Tekstylne flagi i  proporce, Flagi z  materiałów tek-
stylnych lub tworzyw sztucznych, Tekstylne proporce, Proporce [fla-
gi] inne niż papierowe, Ozdobne poszewki na  poduszki, Poszewki 
na  poduszki, Poszewki na  kołdry, Pościel jako materiały tekstylne, 
Koce na kanapę, Koce piknikowe, Koce bawełniane, 25 Bluzy dreso-
we, Bluzy sportowe, Kurtki, Kurtki sportowe, Szaliki, Szaliki rurkowe 
(kominy) na szyję, Koszulki piłkarskie, Koszulki z nadrukami, Funkcjo-
nalne koszulki termoaktywne, Koszulki polo, Spodenki, Getry, Skar-
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pety sportowe, Czapki sportowe, Czapki z daszkiem, Czapki dziane, 
Rękawiczki, Obuwie sportowe, Apaszki, Krawaty, Muszki, Odzież 
dziecięca, 28 Piłki do piłki nożnej, Piłki sportowe, Piłki do gry, Piłki 
do ćwiczeń, Piłki do zabawy, Torby na piłki futbolowe, Sprzęt do pił-
ki nożnej, Bramki do  piłki nożnej, Puzzle, Zabawki, Elektroniczne 
gry edukacyjne dla dzieci, Okulary zabawkowe, Śmieszne gadżety 
do  zabawy, 32 Napoje izotoniczne, Napoje energetyzujące, Napo-
je owocowe, Napoje proteinowe, Napoje orzeźwiające, Napoje dla 
sportowców zawierające elektrolity, Napoje dla sportowców, Napo-
je zawierające witaminy, Woda mineralna [napoje], Woda mineralna 
[napoje], Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje na ba-
zie piwa, Piwa o małej zawartości alkoholu, Piwo, 33 Napoje alkoho-
lowe niskoprocentowe, Napoje alkoholowe aromatyzowane, Goto-
we koktajle alkoholowe, Napoje energetyczne zawierające alkohol, 
Napoje alkoholowe z owoców, Wódka, Czerwone wino, Białe wino, 
Whisky, 35 Reklama, Promocja sprzedaży, Promowanie towarów 
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Promowa-
nie towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom 
kojarzenia ich towarów i usług z działalnością sportową, Zarządza-
nie biznesowe klubami sportowymi, Zarządzanie na rzecz zawodo-
wych sportowców, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów 
sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie artykułów 
sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem 
sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku ze  sprzętem 
sportowym, Produkcja materiałów reklamowych, Dystrybucja mate-
riałów reklamowych, Udostępnianie miejsca na stronach interneto-
wych na reklamę towarów i usług, Udostępnianie powierzchni rekla-
mowej, 41 Obozy piłki nożnej, Organizowanie zawodów piłki nożnej, 
Organizowanie meczów piłki nożnej, Produkcja filmów na temat pił-
ki nożnej, Organizacja imprez sportowych w dziedzinie piłki nożnej, 
Organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie meczów piłki noż-
nej, Organizacja i przeprowadzanie programów treningów z zakresu 
piłki nożnej, Organizacja i przeprowadzanie programów treningów 
dla młodzieży z zakresu piłki nożnej, Organizowanie konkursów, Or-
ganizowanie zawodów, Organizowanie turniejów, Organizowanie 
konferencji, Organizowanie obozów sportowych 

(111) 359726 (220) 2022 02 28 (210) 540451
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) REHASPORT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rehasport
(540) 

(591) granatowy
(531) 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do  celów 
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność 
dla niemowląt, zioła lecznicze i herbaty ziołowe, materiały opatrun-
kowe, środki odkażające, materiały stomatologiczne, 9 Czasopisma 
i gazety w formie elektronicznej, 10 Aparatura i instrumenty chirur-
giczne, stomatologiczne, artykuły ortopedyczne, protezy kończyn, 
oczu i  zębów, materiały do  zszywania stosowane w  chirurgii, 16 
Wydawnictwa drukowane, czasopisma, gazety, 28 Sprzęt i  artyku-
ły sportowe, gimnastyczne i do rehabilitacji, 35 Reklama i sprzedaż 
towarów detaliczna, hurtowa, za  pomocą katalogów przesyłanych 
pocztą lub środków komunikacji elektronicznej (sklep internetowy) 
następujących towarów: produkty farmaceutyczne, środki sanitarne 
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, 
żywność dla niemowląt, zioła lecznicze i herbaty ziołowe, materiały 
opatrunkowe, środki odkażające, materiały stomatologiczne, Apara-
tura i  instrumenty chirurgiczne, stomatologiczne, artykuły ortope-
dyczne, protezy kończyn, oczu i zębów, materiały do zszywania sto-
sowane w chirurgii, Wydawnictwa drukowane, czasopisma, gazety, 
Sprzęt i artykuły sportowe, gimnastyczne i do rehabilitacji, 41 Usługi 
w zakresie nauczania i kształcenia w dziedzinie leczenia, rehabilitacji 
i profilaktyki zdrowotnej, Usługi związane z rozrywką, rekreacją i kul-
turą fizyczną, obsługa obiektów kulturalnych, rehabilitacyjno-spor-
towych i rekreacyjnych, sal gimnastycznych i siłowni, Organizowanie 

imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych, Organizowanie 
wystaw i  targów z  dziedziny edukacji, kultury fizycznej i  rekreacji, 
44 Usługi medyczne, lecznictwo szpitalne, wykonywanie zabiegów 
chirurgicznych i  regeneracyjno-rehabilitacyjnych, Usługi w zakresie 
terapii naturalnej, usługi rehabilitacji, Domy dla rekonwalescentów, 
hospicja, Opieka pielęgniarska, porady psychologiczne, porady w za-
kresie farmakologii, usługi masażu, dermatologiczne, kosmetyczne, 
gabinety SPA 

(111) 359727 (220) 2022 03 14 (210) 540925
(151) 2022 09 23 (441) 2022 06 06
(732) TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NIGHT-ER
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do  celów 
medycznych, Substancje dietetyczne do  celów leczniczych, Suple-
menty diety, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do ce-
lów zdrowotnych, Żywność dla niemowląt: zioła lecznicze, ekstrakty 
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, Substytuty posiłków, żywność 
i napoje dietetyczne, przeznaczone do użytku medycznego, Wyroby 
medyczne do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pasty-
lek, płynów, proszków, pianek, aerozoli 

(111) 359728 (220) 2022 03 15 (210) 540958
(151) 2022 09 30 (441) 2022 06 13
(732) FOODCOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FOODCOM
(510), (511) 1 Wosk spożywczy dla przemysłu spożywczego, Al-
kohol do  marynowania artykułów spożywczych, Chemiczne do-
datki do  artykułów spożywczych, Inulina do  użytku w  przemyśle 
spożywczym, Lactobacillus do  produkcji artykułów spożywczych, 
Siara do  użytku w  przemyśle spożywczym, Preparaty chemiczne 
do  konserwowania artykułów spożywczych, Enzymy do  użytku 
w  artykułach spożywczych, Produkty chemiczne do  stabilizacji 
artykułów spożywczych, Kultury bakterii dodawane do  produk-
tów spożywczych, Gazy przemysłowe do użytku w przetwórstwie 
spożywczym, Polidekstroza stosowana w  niskokalorycznych arty-
kułach spożywczych, Preparaty chemiczne do stosowania w prze-
myśle spożywczym, Preparaty bakteryjne do  użytku w  przemyśle 
spożywczym, Preparaty chemiczne do utrzymywania świeżości ar-
tykułów spożywczych, Bakterie probiotyczne do użytku w przemy-
śle spożywczym, Laktitol do  zastosowania w  produkcji artykułów 
spożywczych, Polisacharydy do  użytku przy produkcji artykułów 
spożywczych, Proteiny do stosowania w produkcji artykułów spo-
żywczych, Środki do  poprawy smaku do  artykułów spożywczych, 
Przeciwutleniacze do użytku w produkcji artykułów spożywczych, 
Kultury bakterii probiotycznych do  użytku w  przemyśle spożyw-
czym, Substancje chemiczne do stosowania jako składniki produk-
tów spożywczych, Przeciwutleniacze do  użytku w  produkcji arty-
kułów spożywczych i napojów, Białko pozyskiwane z soi do użytku 
w  produkcji artykułów spożywczych, Lecytyna pozyskiwana z  soi 
do  użytku w  produkcji artykułów spożywczych, Enzymy mleko-
we [preparaty bakteryjne] do  użytku w  produkcji artykułów spo-
żywczych, Bromowany olej roślinny do stosowania jako emulgator 
w produkcji środków spożywczych, Substancje chemiczne, którymi 
nasączone są nośniki, do użytku jako konserwanty produktów spo-
żywczych, Proteiny do artykułów spożywczych dla ludzi tworzące 
emulsje w procesie produkcyjnym, Proteiny do artykułów spożyw-
czych dla ludzi tworzące żele jako część procesu produkcji, Białko, 
Kazeina dla przemysłu spożywczego, Kazeina do celów przemysło-
wych, Tworzywa białkowe, Białko słodowe, Białko jodowane, Ami-
nokwasy do celów przemysłowych, 29 Mleko, Mleko odtłuszczone, 
Mleko krowie, Mleko w proszku, Mleko owcze, Mleko kozie, Mleko 
organiczne, Mleko ryżowe, Mleko owsiane, Mleko pełne, Mleko ko-
kosowe, Mleko migdałowe, Mleko zagęszczone, Mleko sojowe, Mle-
ko kokosowe [napój], Mleko sojowe [substytut mleka], Mleko o róż-
nych smakach, Mleko ryżowe [substytut mleka], Mleko kokosowe 
w proszku, Mleko z orzeszków ziemnych, Mleko sojowe w proszku, 
Mleko kozie w  proszku, Mleko migdałowe do  celów kulinarnych, 
Mleko kokosowe do  celów kulinarnych, Mleko ryżowe do  celów 
kulinarnych, Mleko o niskiej zawartości tłuszczu, Mleko w proszku 
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do celów spożywczych, Mleko kokosowe do stosowania jako napój, 
Mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, Mleko w prosz-
ku o różnych smakach, do przyrządzania napojów, Nabiał i substy-
tuty nabiału, Napoje na  bazie nabiału zawierające owies, Białko 
do  celów kulinarnych, Sery z  truflami, Miękkie dojrzałe sery, Sery 
świeże niedojrzewające, Sery topione, Sery dojrzewające, Masło, 
Masło czosnkowe, Masło arachidowe, Masło klarowane, Masło mie-
szane, Masło do użytku w gotowaniu, Masło z orzechów nerkowca, 
Masło kokosowe [olej kokosowy], Masło z  nasion, Masło migdało-
we, Masło z ziołami, Masło z orzechów, Masło kakaowe, Masło ghee, 
Masło miodowe, 30 Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z  tych 
towarów, preparaty do  pieczenia i  drożdże, Mąka, Mąka spożyw-
cza, Mąka zbożowe, Mąka ziemniaczana, Mąka roślinna, Mieszanki 
mąki, Mąka gorczycowa, Mąka sojowa, Mąka owsiana, Mąka ryżo-
wa, Mąka orzechowa, Mąka kukurydziana, Mąka żytnia, Mąka jęcz-
mienna, Mąka pszenna, Mąka truflowa, Mąka migdałowa, Pszenica 
przetworzona, Kiełki pszenicy, Pszenica gnieciona, Mąka pszenna 
do żywności, Pszenica słodowana, Pszenica roztarta, Suszony glu-
ten pszeniczny, Seitan [suszony gluten pszenny], Mąka ze  skrobi 
pszennej, Płatki pszenne, Kiełki pszeniczne do celów spożywczych 
dla ludzi, Kiełki pszenicy, inne niż stosowane jako suplement die-
ty, Wyciskane produkty spożywcze z pszenicy, Chrupki z pełnego 
ziarna pszenicy, Płatki owsiane i pszeniczne, Przekąski z ekstrado-
wanej pszenicy, Batoniki na bazie pszenicy, Przekąski na bazie psze-
nicy, Przekąski wykonane z pszenicy, Aromaty do serów, Aromaty 
do  żywności, Skrobia naturalna do  żywności, Skrobia do  celów 
spożywczych, Modyfikowana skrobia zżelatynizowana do  żywno-
ści [niemedyczna], Pochodne skrobi do spożycia przez ludzi, Syrop 
skrobiowy do  celów kulinarnych, Produkty skrobiowe do  celów 
spożywczych, Syrop skrobiowy [do  celów spożywczych], Skrobia 
kukurydziana do celów spożywczych, Skrobia sago [do celów spo-
żywczych], Skrobia ziemniaczana do  celów spożywczych, Mąka 
ze skrobi ryżowej, Przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, Maka-
ron nitki skrobiowy, Mączka skrobiowa kukurydziana, Modyfikowa-
na skrobia kukurydziana, Pochodne skrobi kukurydzianej w prosz-
ku do  sporządzania napojów, Skrobia z  cebulek lilii do  celów 
spożywczych, Skrobia ze  słodkich ziemniaków do  celów spożyw-
czych, Syrop skrobiowy w proszku [do żywności], Skrobia z korze-
nia paproci do żywności, Skrobia z kasztanów wodnych do żywno-
ści, Skrobia z  konjaku do  celów spożywczych, Skrobia z  korzenia 
lotosu do żywności, Gluten jako artykuł spożywczy, Dodatki glute-
nowe do  celów kulinarnych, Suszone niegotowane kawałki glute-
nu pszennego, Kukurydza mielona, Kukurydza palona, Kukurydza 
przetworzona, Produkty spożywcze z kukurydzy, Kukurydza prze-
tworzona do  spożycia przez ludzi, Mieszanki do  wypieku chleba 
kukurydzianego, Przekąski wykonane z  mąki kukurydzianej, Mąka 
kukurydziana do celów spożywczych, Opiekane ziarna kukurydzy, 
Kasza kukurydziana, Syrop kukurydziany, Chrupki kukurydziane, 
Płatki kukurydziane, Kukurydza smażona, Kukurydza prażona [po-
pcorn], Przetworzona kukurydza prażona, Przetworzone nasiona 
konopi [przyprawy], Sól, przyprawy i  dodatki smakowe, Lód, lody 
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Kawa, herbata, kakao i na-
miastki tych towarów, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukierni-
cze i  nadzienia, produkty pszczele, 35 Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku ze  środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
za  zamówieniem pocztowym związane z  artykułami spożywczy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku 
z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomo-
cą globalnych sieci komputerowych związane z  artykułami spo-
żywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  preparatami 
bakteryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bakteriami 
probiotycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z enzyma-
mi mlekowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku proteinami 
do artykułów spożywczych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z tworzywami białkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z białkiem do produktów spożywczych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  nabiałem, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z preparatami bakteryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z bakteriami probiotycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z enzymami mlekowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
proteinami do artykułów spożywczych, Usługi sprzedaży hurtowej 

w  związku z  tworzywami białkowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z białkiem do produktów spożywczych, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w  związku produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z nabiałem 

(111) 359729 (220) 2022 04 05 (210) 541283
(151) 2022 09 15 (441) 2022 05 30
(732) STOWARZYSZENIE POLSKICH ENERGETYKÓW  
ODDZIAŁ W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SPEOW
(510), (511) 41 Usługi szkolenia zawodowego, Szkolenia przemysłowe 

(111) 359730 (220) 2022 04 05 (210) 541284
(151) 2022 09 20 (441) 2022 06 06
(732) STOWARZYSZENIE POLSKICH ENERGETYKÓW I EKOLOGÓW, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPEiE
(540) 

(591) biały, niebieski, pomarańczowy, zielony
(531) 01 15 03, 05 03 14, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 41 Usługi szkolenia zawodowego, Szkolenia przemysłowe 

(111) 359731 (220) 2022 04 19 (210) 541512
(151) 2022 09 27 (441) 2022 06 13
(732) PIĘKOŚ FILIP WOJCIECH, Jarosław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zhelta
(510), (511) 9 Klawiatury, Klawiatury wielofunkcyjne do  kompute-
rów, Klawiatury do doprowadzania sygnałów audio, wideo i sygna-
łów cyfrowych, Klawiatury bezprzewodowe, Klawiatury komputero-
we, Klawiatury wielofunkcyjne, Klawiatury do  tabletów, Klawiatury 
do smartfonów, Osłony na klawiatury komputerowe, Klawisze do kla-
wiatur komputerowych, 28 Klawiatury do grania 

(111) 359732 (220) 2022 04 08 (210) 541841
(151) 2022 09 27 (441) 2022 06 13
(732) MV POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAGIA NATURY
(510), (511) 33 Nalewki gorzkie, Miętowy (Likier-), Likiery ziołowe, 
Alkohole (Ekstrakty-), Aperitify, Anyżówka [likier], Gorzkie nalewki, 
Likiery, Napoje alkoholowe zawierające owoce, Napoje alkoholowe 
z owoców, Napoje alkoholowe aromatyzowane, Alkohol ryżowy, Al-
kohol wysokoprocentowy tonizujący zawierający ekstrakty ziołowe 
[homeishu], Alkohol wysokoprocentowy z  czerwonego żeń-szenia, 
Alkohole destylowane, Aperitify na  bazie destylowanego napoju 
alkoholowego, Brandy, Destylowane napoje, Gorzkie nalewki alko-
holowe jako aperitif, Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Pitne al-
kohole wysokoprocentowe, Napoje alkoholowe wspomagające tra-
wienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe] 

(111) 359733 (220) 2022 04 08 (210) 541847
(151) 2022 09 27 (441) 2022 06 13
(732) MV POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGIA NATURY
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(540) 

(531) 26 04 18, 27 05 01
(510), (511) 33 Nalewki gorzkie, Miętowy (Likier-), Likiery ziołowe, 
Alkohole (Ekstrakty-), Aperitify, Anyżówka [likier], Gorzkie nalewki, 
Likiery, Napoje alkoholowe zawierające owoce, Napoje alkoholowe 
z owoców, Napoje alkoholowe aromatyzowane, Alkohol ryżowy, Al-
kohol wysokoprocentowy tonizujący zawierający ekstrakty ziołowe 
[homeishu], Alkohol wysokoprocentowy z  czerwonego żeń-szenia, 
Alkohole destylowane, Aperitify na  bazie destylowanego napoju 
alkoholowego, Brandy, Destylowane napoje, Gorzkie nalewki alko-
holowe jako aperitif, Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Pitne al-
kohole wysokoprocentowe, Napoje alkoholowe wspomagające tra-
wienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe] 

(111) 359734 (220) 2022 04 21 (210) 542248
(151) 2022 10 04 (441) 2022 06 20
(732) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław (PL);
SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALLDEYNN CRAZYROSE
(510), (511) 5 Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy 
diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, Odżywcze suple-
menty diety, Preparaty witaminowe w  postaci suplementów diety, 
Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplemen-
ty diety dla ludzi, Suplementy diety dla osób ze specjalnymi wyma-
ganiami dietetycznymi, Suplementy diety dla sportowców, Suple-
menty diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety i preparaty 
dietetyczne, Suplementy diety składające się z  aminokwasów, Su-
plementy diety składające się z  witamin, Suplementy diety składa-
jące się z  pierwiastków śladowych, Suplementy diety sporządzone 
głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone głównie z wi-
tamin, Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy mineral-
ne do żywności, Suplementy żywnościowe, Zdrowotne suplementy 
diety sporządzone głównie z minerałów, Ziołowe suplementy diety 
dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Mieszane pre-
paraty witaminowe, Preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe 
i mineralne, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witami-
ny i mikroelementy, Witaminy i preparaty witaminowe, Dietetyczne 
dodatki do żywności, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Dodatki wi-
taminowe i mineralne, Dodatki witaminowe, Suplementy odżywcze 
w płynie, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, 
Napoje witaminizowane, Napoje z dodatkami dietetycznymi, 32 Na-
poje energetyzujące, Napoje energetyzujące [nie do celów medycz-
nych], Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Bezalkoholowe 
aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe gazowane na-
poje na  bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje gazowa-
ne, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Napoje bezalkoholowe, 
Napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, Napoje 
bezalkoholowe o smaku owocowym, Napoje bezalkoholowe wzbo-
gacone witaminami i  solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe 
zawierające soki owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla spor-
towców zawierające elektrolity, Napoje izotoniczne, Napoje izoto-
niczne [nie do celów medycznych], Napoje zawierające witaminy   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 359735 (220) 2022 04 21 (210) 542249
(151) 2022 10 04 (441) 2022 06 20
(732) MAJEWSKI DANIEL DM PROMOTION, Wrocław (PL);
SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALLDEYNN VEGEROSE
(510), (511) 5 Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy die-
ty dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, Odżywcze suplemen-

ty diety, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Suple-
menty dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety 
dla ludzi, Suplementy diety dla osób ze  specjalnymi wymaganiami 
dietetycznymi, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety 
do użytku dietetycznego, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
Suplementy diety składające się z  aminokwasów, Suplementy diety 
składające się z witamin, Suplementy diety składające się z pierwiast-
ków śladowych, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, 
Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy diety 
zawierające enzymy, Suplementy mineralne do żywności, Suplemen-
ty żywnościowe, Zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie 
z minerałów, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wy-
maganiach dietetycznych, Mieszane preparaty witaminowe, Prepara-
ty witaminowe, Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty wzbo-
gacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Witaminy 
i preparaty witaminowe, Dietetyczne dodatki do żywności, Preparaty 
dietetyczne i odżywcze, Dodatki witaminowe i mineralne, Dodatki wi-
taminowe, Suplementy odżywcze w płynie, Dietetyczne napoje przy-
stosowane do  celów medycznych, Napoje witaminizowane, Napoje 
z dodatkami dietetycznymi, Białkowe suplementy diety, Suplementy 
diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety poprawiające kon-
dycję i wytrzymałość, Suplementy diety z białek serwatkowych, Suple-
menty diety z białkiem sojowym, Suplementy diety zawierające biał-
ko, Suplementy prebiotyczne, Suplementy żywnościowe w  postaci 
proszku, Koktajle białkowe, Błonnik pokarmowy, Błonnik pokarmowy 
do wspomagania trawienia, Mielone siemię lniane do użytku jako su-
plement diety, Suplementy diety zawierające siemię lniane, Probiotyki 
(suplementy), Preparaty probiotyczne do celów medycznych pomaga-
jące w utrzymaniu naturalnej równowagi flory w układzie trawiennym, 
Konopie indyjskie do celów medycznych, Przeciwutleniacze do użytku 
dietetycznego, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczy-
mi, Mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety o smaku 
owocowym, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamien-
niki posiłków, Proszki jako zamienniki posiłków    
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 359736 (220) 2022 04 26 (210) 542461
(151) 2022 09 27 (441) 2022 06 13
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CIUMKI
(540) 

(531) 27 05 01, 25 01 99
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety i prepa-
raty dietetyczne, Preparaty farmaceutyczne, 30 Wyroby cukiernicze, 
guma do  żucia i  guma balonowa, wszystkie nieposiadające właści-
wości leczniczych 

(111) 359737 (220) 2022 05 24 (210) 543359
(151) 2022 10 06 (441) 2022 06 20
(732) TDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kąkolewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TDM
(540) 

(591) zielony, niebieski, czarny, biały
(531) 05 03 11, 05 03 14, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  węglem, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z węglem, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z nawozami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z nawozami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami 
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zabezpieczającymi dla roślin, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze  środkami zabezpieczającymi dla roślin, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z preparatami chemicznymi do leczenia chorób roślin 
zbożowych, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  preparatami 
chemicznymi do leczenia chorób roślin zbożowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami chemicznymi do zapobiegania 
chorobom u roślin zbożowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z preparatami chemicznymi do zapobiegania chorobom u roślin 
zbożowych, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  preparatami 
chemicznymi do leczenia chorób roślin zbożowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z preparatami chemicznymi do leczenia chorób 
roślin zbożowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami 
ochrony roślin, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami 
ochrony roślin, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  płodami 
rolnymi i  z  akwakultury, produktami ogrodniczymi i  leśnymi, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z płodami rolnymi i z akwakultu-
ry, produktami ogrodniczymi i  leśnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  metalowymi drzwiami, bramami, oknami i  osłonami 
okiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  metalowymi 
drzwiami, bramami, oknami i osłonami okiennymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  niemetalowymi drzwiami, bramami, oknami 
i osłonami okiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nie-
metalowymi drzwiami, bramami, oknami i osłonami okiennymi 

(111) 359738 (220) 2022 04 13 (210) 541997
(151) 2022 10 10 (441) 2022 06 20
(732) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUSINESS GARDEN Poznań
(540) 

(591) biały, ciemnozielony
(531) 29 01 12, 27 05 01, 05 01 16
(510), (511) 35 Biznesowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi, 
36 Usługi w  zakresie zarządzania i  administrowania nieruchomo-
ściami, nadzór inwestorski w  zakresie finansów, usługi wynajmu 
pomieszczeń biurowych i  budynków, usługi w  zakresie dzierżawy 
majątku nieruchomego, usługi w  zakresie zarządzania majątkiem 
nieruchomym, usługi kupna i  sprzedaży nieruchomości, wynajem 
mieszkań, pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, finanso-
we zarządzanie inwestycjami, 37 Usługi w  zakresie budownictwa, 
przygotowywanie terenów pod budowę, wznoszenie kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części, usługi w zakresie nadzoru bu-
dowlanego, przebudowy, remonty budynków, usługi inżynierskie 
w zakresie budownictwa lądowego, wykonywanie robót wykończe-
niowych, 39 Wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, 42 Opra-
cowywanie projektów technicznych, ekspertyzy inżynieryjne, usługi 
nadzoru inspekcji technicznej, usługi w zakresie dekoracji i projekto-
wania wnętrz biur i pomieszczeń handlowych, usługi w zakresie pro-
jektowania architektonicznego i  budowlanego, 44 Projektowanie 
i urządzanie przestrzeni zielonej wokół budynków biurowych i han-
dlowych, 45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych 

(111) 359739 (220) 2022 06 14 (210) 544119
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) PLANEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) roślinnienie
(510), (511) 29 Nabiał i  substytuty nabiału, Mięso i  wyroby mięsne, 
Naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas, Oleje i tłuszcze jadalne, Prze-

tworzone owady i  larwy, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, 
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby, owoce morza i mięcza-
ki, nieżywe, Zupy i  wywary, ekstrakty mięsne, Oleje i  tłuszcze, Jaja 
ptasie i produkty z jaj, Substytuty mięsa na bazie warzyw, Substytu-
ty mięsa, 35 Usługi sprzedaży substytutów mięsa, Usługi sprzedaży 
substytutów mięsa na bazie warzyw, Usługi sprzedaży przetworzo-
nych owoców, grzybów, warzyw i nasion roślin strączkowych, Usługi 
sprzedaży substytutów nabiału, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usłu-
gi sprzedaży mięsa, Usługi sprzedaży nabiału 

(111) 359740 (220) 2022 04 29 (210) 542637
(151) 2022 10 13 (441) 2022 06 27
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DAPADIA
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Wyroby medyczne do celów 
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, drażetek, płynów, 
syropów, proszków, Leki, Suplementy diety, Substancje dietetyczne 
do  celów leczniczych, Preparaty do  celów medycznych, Preparaty 
farmaceutyczne stosowane w  leczeniu ludzi, Preparaty farmaceu-
tyczne stosowane w leczeniu cukrzycy, Preparaty medyczne w lecze-
niu zaburzeń metabolicznych, Preparaty farmaceutyczne w postaci 
tabletek, kapsułek, drażetek, tabletek powlekanych, Leki dla ludzi, 
Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycz-
nych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Tabletki do celów farma-
ceutycznych, Tabletki powlekane do celów farmaceutycznych 

(111) 359741 (220) 2022 05 25 (210) 543380
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 04
(732) EUROTERM TGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Euroterm 24
(540) 

(591) czarny, niebieski, czerwony, szary
(531) 29 01 14, 27 05 01, 26 01 03, 26 02 07
(510), (511) 6 Podkładki metalowe, Krążki metalowe, Uszczelki meta-
lowe, Rury metalowe, Zbiorniki metalowe, Zaciski metalowe, Metalo-
we pierścienie gwintowane, Metalowe rury łukowe, Przewody wodo-
ciągowe, metalowe, Złączki rur metalowe, Metalowe rury spustowe, 
Drobne wyroby metalowe, Metalowe materiały budowlane, Ręczne 
zawory metalowe, Metalowe syfony kanalizacyjne, Metalowe nakręt-
ki gwintowane, Metalowe korki spustowe, Rury kołnierzowe metalo-
we, Metalowe przewody i  rury, Metalowe łączniki do  rur, Metalowe 
złączki do rur, Metalowe zaciski do rur, Kształtki rurowe rozgałęzienio-
we metalowe, Metalowe pokrywy na odpowietrzniki, Zatyczki meta-
lowe do zbiorników, Metalowe złącza kielichowe obrotowe, Metalo-
we nakrętki do  rur, Metalowe wsporniki na  rury, Metalowe rury 
do przesyłu wody, Metalowe złącza obrotowe do rur, Zawory metalo-
we, nie  będące częściami maszyn, Metalowe zawory do  grzejników 
[inne niż termostatyczne], Rury, rurki i przewody giętkie i wyposaże-
nie do nich, w tym zawory, metalowe, Drobnica metalowa do budyn-
ków, Giętkie rurki metalowe, Gwoździe, Haki metalowe, Instalacje 
przewodowe z metalu (nieelektryczne), Kable metalowe nieelektrycz-
ne, Kable, druty i łańcuchy, z metalu, Kanały metalowe, Metalowe ka-
nały wentylacyjne, Metalowe kanały odpływowe, Metalowe kanały 
odprowadzające, Metalowe kanały przelewowe, Kanały metalowe 
na rury wentylacyjne, Kanały wykonane z metalu do prowadzenia cie-
czy, Kanały metalowe do ukrywania rur wodociągowych, Kątowniki 
metalowe, Kątowniki stalowe, Kominy metalowe, Kominy stalowe, 
Konstrukcje stalowe, Konstrukcje metalowe, Metalowe kratki odpły-
wowe, Kratki wentylacyjne z metalu, Metalowe kratki ściekowe pod-
łogowe, Materiały budowlane (metalowe), Stalowe materiały budow-
lane, Metalowe, modułowe elementy budowlane, Gotowe elementy 
budowlane [metalowe], Metalowe materiały i  elementy budowlane 



Nr 12/2023 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 91

i konstrukcyjne, Węże metalowe do instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
Metalowe rury kanalizacyjne, Nakrętki, sworznie i zamknięcia, z meta-
lu, Profile aluminiowe, Profile metalowe, Przewody wentylacyjne 
z metalu, Metalowe przewody grzewcze, Przewody odpowietrzające 
z metalu, Przewody metalowe do instalacji klimatyzacyjnych, Przewo-
dy i rury do centralnego ogrzewania, metalowe, Przewody metalowe 
do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Złącza kablowe z metalu 
[nieelektryczne], Osłony tulejowe na  połączenia kablowe, nieelek-
tryczne, Osprzęt do  rur [złączki] metalowy, 9 Instalacje elektryczne, 
Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elek-
trownie fotowoltaiczne], Fotowoltaiczne urządzenia i  instalacje 
do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Moduły fo-
towoltaiczne, Komórki fotowoltaiczne, Falowniki fotowoltaiczne, Fo-
towoltaiczne moduły słoneczne, Akumulatory energii fotowoltaicz-
nej, 11 Akcesoria łazienkowe, Akcesoria do  pryszniców, Akcesoria 
do umywalek, Zawory [akcesoria hydrauliczne], Akcesoria rozpylające 
[części instalacji sanitarnych], Kurki [akcesoria hydrauliczne], Spusty 
[akcesoria hydrauliczne], Sitka do zlewozmywaków [akcesoria hydrau-
liczne], Aeratory do kranów [akcesoria hydrauliczne], Filtry do kranów 
[akcesoria hydrauliczne], Rozpylacze do  pryszniców [akcesoria hy-
drauliczne], Słuchawki będące akcesoriami do  pryszniców, Zawory 
kontrolne do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], Zawory kontrolne 
do wanien [akcesoria hydrauliczne], Aparaty rozpylające do zlewów 
[akcesoria hydrauliczne], Zawory regulacyjne do wody [akcesoria re-
gulacyjne], Zawory regulacyjne do  wody [akcesoria bezpieczeń-
stwa], Akcesoria końcowe do zasilania w wodę, Urządzenia do reduk-
cji ciśnienia wody [akcesoria regulujące], Urządzenia do redukcji ci-
śnienia wody [akcesoria bezpieczeństwa], Akcesoria regulacyjne 
do rur i przewodów gazowych, Akcesoria zabezpieczające i do regu-
lacji instalacji wodnych i gazowych, Armatury łazienkowe, Armatury 
grzewcze, Armatura do pieców, Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz 
armatura wodno-kanalizacyjna, Armatura do dystrybucji wody słu-
żąca do  ogrzewania, Sanitarna armatura spustowa do  rurociągów 
ściekowych, Armatura łazienkowa do kontroli wody, Armatura regu-
lacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, Armatura regulacyj-
na i  bezpieczeństwa do  urządzeń gazowych, Armatura do  regulacji 
urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub ga-
zowych, Instalacje łazienkowe, Grzejniki łazienkowe, Instalacje łazien-
kowe do  celów sanitarnych, Wyposażenie regulacyjne do  wodocią-
gów, Wanny łazienkowe (wyposażenie-), Sanitarne wyposażenie wo-
dociągowe, Wentylatory do systemów wentylacji, Instalacje wentyla-
cyjne, Urządzenia wentylacyjne, Grzejniki wentylatorowe, Wyciągi 
wentylacyjne dymu, Wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], 
Instalacje wentylacyjne do  kuchni, Wentylatory do  urządzeń wycią-
gowych dymów, Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyza-
cja), Rozpraszacze ciepła do urządzeń do wentylacji, Filtry do użycia 
z urządzeniami do wentylacji, Urządzenia destylacyjne, Aparatura de-
stylacyjna, Urządzenia do destylacji wody, Natryski, prysznice, Wanny 
prysznicowe, Kabiny prysznicowe, Drzwi prysznicowe, Instalacje 
prysznicowe, Baterie prysznicowe, Zawory prysznicowe, Zestawy 
prysznicowe, Urządzenia prysznicowe, Ścianki prysznicowe, Prysznice 
górne [deszczownice], Głowice do pryszniców, Urządzenia do prysz-
niców, Metalowe korki do pryszniców, Podgrzewacze wody do prysz-
niców, Ścianki do kabin prysznicowych, Instalacje do wanien z pryszni-
cem, Osprzęt do  natrysków [części instalacji prysznicowych], Sitka 
do użytku w brodzikach prysznicowych, Głowice prysznicowe będące 
częściami instalacji zasilających w wodę, Elastyczne rury wchodzące 
w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej kabin prysznicowych, 
Urządzenia oświetleniowe LED, Panele [płyty] oświetleniowe, Oświe-
tlenie elektryczne, Oświetlenie zewnętrzne, Oświetlenie awaryjne, 
Oświetlenie i  reflektory oświetleniowe, Lampy oświetleniowe, Rury 
oświetleniowe, Urządzenia oświetleniowe, Instalacje oświetleniowe, 
Oprawy oświetleniowe, Wyposażenie oświetleniowe, Elementy 
oświetleniowe, Osprzęt oświetleniowy, Wyposażenie oświetleniowe 
zewnętrzne, Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Urządzenia grzew-
cze, Instalacje grzewcze, Kotły grzewcze, Bojlery grzewcze, Elementy 
grzewcze, Wkłady grzewcze, Pierścienie grzewcze, Piece grzewcze, 
Kable grzewcze, Elektryczne instalacje grzewcze, Rurowe elementy 
grzewcze, Domowe płyty grzewcze, Urządzenia grzewcze podłogo-
we, Palniki grzewcze nieprzenośne, Aparatura grzewcza do  pieców, 
Instalacje grzewcze do cieczy, Urządzenia grzewcze na gaz, Urządze-
nia grzewcze na olej, Instalacje grzewcze na gaz, Instalacje grzewcze 
do powietrza, Panele grzewcze na podczerwień, Instalacje grzewcze 
pod dywanami, Urządzenia grzewcze do  pomieszczeń, Elektryczne 
promiennikowe urządzenia grzewcze, Bojlery do  instalacji grzew-

czych, Kotły do instalacji grzewczych, Urządzenia grzewcze zasilane 
energią słoneczną, Instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, 
Aparatura grzewcza na  energię słoneczną, Instalacje grzewcze 
na energię słoneczną, Urządzenia grzewcze na paliwa stałe, Urządze-
nia grzewcze do  pomieszczeń mieszkalnych, Kolektory słoneczne 
do  celów grzewczych, Kanały dymowe do  kotłów grzewczych, Wę-
żownice będące częściami instalacji grzewczych, Instalacje grzewcze 
zawarte w  elementach szklanych, Urządzenia sterownicze [zawory 
termostatyczne] do  instalacji grzewczych, Urządzenia sterujące [za-
wory termostatyczne] do instalacji grzewczych, Termicznie stabilizo-
wane rury polipropylenowe do  instalacji grzewczych, Instalacje 
grzewcze do użytku wraz z paliwami gazowymi, Reagujące na zmiany 
temperatury sterowniki do automatycznych zaworów [części instala-
cji grzewczych], Rekuperatory do wstępnego ogrzewania powietrza 
do spalania w systemach grzewczych z wykorzystaniem gorących ga-
zów spalinowych, Agregaty klimatyzacyjne, Instalacje klimatyzacyj-
ne, Urządzenia klimatyzacyjne, Wentylatory do  klimatyzacji, Filtry 
do klimatyzacji, Centralne urządzenia klimatyzacyjne, Domowe urzą-
dzenia klimatyzacyjne, Domowe instalacje klimatyzacyjne, Okienne 
urządzenia do  klimatyzacji, Przenośne urządzenia do  klimatyzacji, 
Okapy do urządzeń klimatyzacyjnych, Wirniki [części instalacji klima-
tyzacyjnych], Instalacje do  gotowania, Urządzenia do  gotowania, 
Elektryczne urządzenia do gotowania, Kuchenki [urządzenia do goto-
wania], Urządzenia do  gotowania żywności, Gazowe urządzenia 
do gotowania, Płyty grzejne do gotowania, Wielofunkcyjne urządze-
nia do gotowania, Instalacje do gotowania przemysłowego, Urządze-
nia zasilane gazem do gotowania, Gotowanie (urządzenia i instalacje 
do-), Gazowe urządzenia do  gotowania wyposażone w  ruszt, Urzą-
dzenia wytwarzające ciepło, Piece [urządzenia grzewcze], Urządzenia 
centralnego ogrzewania, Urządzenia wytwarzające parę, Urządzenia 
do zamrażania, Instalacje do zamrażania, Urządzenia do odparowy-
wania, Urządzenia oczyszczające powietrze, Urządzenia do celów sa-
nitarnych, Urządzenia do podgrzewania żywności, Urządzenia do od-
świeżania powietrza, Przenośne urządzenia do wentylacji, Urządzenia 
elektryczne do  ogrzewania, Urządzenia do  kontroli zaopatrzenia 
w  wodę, Instalacje do  celów sanitarnych, Osprzęt do  celów sanitar-
nych, Rury wodociągowe do  instalacji sanitarnych, Rury ściekowe 
do instalacji sanitarnych, Urządzenia do dostarczania wody do celów 
sanitarnych, Sprzęt do  gotowania, podgrzewania, chłodzenia i  kon-
serwowania, do żywności i napojów, Urządzenia do gotowania na pa-
rze, Instalacje i  urządzenia do  chłodzenia i  zamrażania, Instalacje 
i urządzenia do suszenia, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wen-
tylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Osprzęt do oświetlenia, 
Instalacje centralnego ogrzewania, Urządzenia do  ogrzewania po-
wietrznego, Instalacje do  wytwarzania pary, Urządzenia do  wytwa-
rzania pary, Grzejniki [kaloryfery], Grzejniki gazowe, Grzejniki elek-
tryczne, Grzejniki konwekcyjne, Elementy grzejne, 19 Asfalt, smoła 
i  bitumy, Materiały i  elementy budowlane i  konstrukcyjne z  paku, 
smoły, bitumu lub asfaltu, Budynki przenośne niemetalowe, Niemeta-
lowe budynki prefabrykowane, Budynki niemetalowe w  postaci ka-
bin, Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, Niemetalowe blo-
ki konstrukcyjne, Elementy konstrukcyjne z  drewna, Elementy kon-
strukcyjne z tworzyw sztucznych, Niemetalowe szkielety konstrukcyj-
ne do  budynków, Niemetalowe materiały i  elementy budowlane 
i  konstrukcyjne, Materiały i  elementy budowlane i  konstrukcyjne 
z drewna i sztucznego drewna, Rozbudowane elementy konstrukcyj-
ne o strukturze plastra miodu (Niemetalowe-), Elementy wykończe-
niowe budowlane niemetalowe, Elementy wykończeniowe (Nieme-
talowe-) do  zabezpieczania budynków przed wodą, Instalacje od-
wadniające niemetalowe, Instalacje przewodowe [nieelektryczne, 
niemetalowe], Instalacje przewodów z  materiałów niemetalowych 
(Nieelektryczne-), Kanały odwadniające (Niemetalowe-), Kanały ście-
kowe (Niemetalowe-), Kanały odwadniające [drenażowe konstrukcje 
betonowe], Kanały ściekowe, nie z metalu, Kanały przelewowe z mate-
riałów niemetalowych, Niemetalowe kanały powietrzne do  budyn-
ków, Podłogowe kanały odpływowe wykonane z materiałów niemeta-
lowych, Kanały z materiałów niemetalowych do przesyłania powietrza 
do wentylacji, Kanały wykonane z tworzyw sztucznych do prowadze-
nia rur gazowych, Kominy niemetalowe, Przenośne konstrukcje drew-
niane, Konstrukcje przenośne niemetalowe, Konstrukcje samonośne 
(Niemetalowe-), Konstrukcje wykonane z materiałów niemetalowych, 
Przegrody działowe [konstrukcje], nie z metalu, Kratki burzowe [drena-
żowe konstrukcje betonowe], Niemetalowe kratki wentylacyjne do bu-
dynków, Materiały budowlane niemetalowe, Ramy budowlane nieme-
talowe, Części budowlane (Niemetalowe-), Niemetalowe modułowe 
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elementy budowlane, Materiały budowlane z  włókien mineralnych, 
Płyty budowlane z tworzyw sztucznych, Bloczki budowlane zawiera-
jące materiały izolacyjne, Osłony otworów wentylacyjnych, niemeta-
lowe, Niemetalowe osłony okienne, Osłony kanałów z materiałów nie-
metalowych, Osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe, 
do przewodów HVAC, Pomniki niemetalowe, Przewody odpowietrza-
jące (niemetalowe), Przewody grzewcze, niemetalowe, Przewody 
do klimatyzacji, niemetalowe, Rury z gliny i przewody, Przewody nie-
metalowe do wypływu wody, Niemetalowe przewody do dystrybucji 
wody, Przewody z  tworzyw sztucznych do  odwadniania, Przewody 
nie z metalu, nie do obwodów elektrycznych, Przewody powietrzne 
z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, Przewody 
z tworzyw sztucznych do nawadniania, Przewody kominowe (Nieme-
talowe-) do zastosowania w budownictwie, Rurociągi zasilające, nie-
metalowe, Niemetalowe rurociągi wodne [inne niż części instalacji 
sanitarnych], Rury odpływowe, Rury ceramiczne, Ceramiczne rury 
drenażowe, Rury drenażowe niemetalowe, Rury wodociągowe nie-
metalowe, Rury ściekowe (niemetalowe), Rury odwadniające (Nieme-
talowe-), Rury (Spustowe-) niemetalowe, Niemetalowe rury spustowe, 
Rury sztywne, niemetalowe, Rury (sztywne-), niemetalowe [budow-
nictwo], Rury opadowe z materiałów niemetalowych, Rury wodocią-
gowe (nie z metalu), Niemetalowe rury wentylacyjne do budynków, 
Kołnierze ognioodporne na  rury (Niemetalowe-), Rury sztywne nie-
metalowe stosowane w  budownictwie, Rury sztywne i  zawory 
do nich, niemetalowe, Rury niemetalowe do dachowych instalacji od-
wadniających, Rury wylotowe (Niemetalowe-) do  instalacji budyn-
ków, Rury wodociągowe z  tworzyw sztucznych [sztywne], Sztywne 
rury do drenażu podziemnego, nie z metalu, Rury z tworzyw sztucz-
nych do celów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, Sztywne rury 
z tworzyw sztucznych [inne niż części instalacji sanitarnych], Niemeta-
lowe zbiorniki [konstrukcje], Zbiorniki murowane do przechowywa-
nia, Niemetalowe zbiorniki stojące, Niemetalowe zbiorniki zasobniko-
we [konstrukcje], Zbiorniki ściekowe (niemetalowe-) [konstrukcje], 
Zbiorniki osadnikowe, nie z metalu, Zbiorniki na wodę (niemetalowe-) 
[konstrukcje], Zawory wodociągowe niemetalowe i  nie  z  tworzyw 
sztucznych, Zawory przewodów drenażowych, niemetalowe 
i nie z tworzyw sztucznych, 35 Administrowanie działalnością gospo-
darczą, Reklama radiowa, Reklama i  marketing, Reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama w  czasopismach, 
broszurach i gazetach, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, 
Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególno-
ści Internetu, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  grzejnikami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  oświetleniem, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  grzejnikami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
ze sprzętem do podgrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem do schładzania, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z  urządzeniami do  chłodzenia, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  urządzeniami do  mrożenia, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku ze sprzętem do podgrzewania, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku ze  sprzętem do  schładzania, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z urządzeniami do mrożenia, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  urządzeniami wodociągowymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurto-
wej w  związku z  urządzeniami konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z urządzeniami wodociągowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  urządzeniami do  chłodzenia, 37 
Usługi wykonawców w  zakresie instalacji klimatyzacyjnych, Usługi 
wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, Usługi doradcze zwią-
zane z  instalacją urządzeń do  ogrzewania i  chłodzenia, Naprawa 
i konserwacja bojlerów, Naprawa lub konserwacja pomp, Konserwa-
cja instalacji wodno-kanalizacyjnej, Konserwacja urządzeń oczyszcza-
jących wodę, Konserwacja i naprawy instalacji grzewczej, Konserwa-
cja systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, Konserwacja 
i  naprawa turbin gazowych, Konserwacja urządzeń domowych 
do  chłodzenia, Naprawa lub konserwacja pieców przemysłowych, 

Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja i na-
prawa urządzeń ciśnieniowych, Naprawa i  konserwacja urządzeń 
grzewczych, Naprawa i konserwacja elektrowni wiatrowych, Instala-
cja, konserwacja i  naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Naprawa 
i konserwacja generatorów energii elektrycznej, Instalacja, naprawa 
i konserwacja podgrzewaczy powietrza, Konserwacja i naprawa prze-
mysłowych zbiorników ciśnieniowych, Konserwacja i naprawa instala-
cji energii słonecznej, Naprawa lub konserwacja urządzeń do klimaty-
zacji, Naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji, Naprawa i kon-
serwacja urządzeń do klimatyzacji, Naprawa i konserwacja urządzeń 
do chłodzenia, Naprawa lub konserwacja urządzeń do oczyszczania 
wody, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyj-
nych, Naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania energii, Udzie-
lanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją pomp, Napra-
wa i  konserwacja urządzeń i  instalacji do  chłodzenia, Konserwacja, 
naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Instalowa-
nie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja 
i klimatyzacja), Udzielanie informacji związanych z naprawą lub kon-
serwacją urządzeń do oczyszczania wody, Montaż zmiękczaczy wody, 
Montaż instalacji centralnego ogrzewania, Montaż urządzeń central-
nego ogrzewania, Montaż instalacji do  zmiękczania wody, Montaż 
i naprawa instalacji grzewczych, Naprawa pomp, Naprawa urządzeń 
ogrzewczych, Informacja o naprawach, Czyszczenie i naprawa kotłów, 
Naprawa systemów doprowadzania gazu, Naprawa urządzeń do kli-
matyzacji, Naprawa urządzeń do  wentylacji, Naprawa urządzeń 
do suszenia, Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, 
Instalowanie oraz naprawa systemów klimatyzacyjnych, Konserwacja 
i naprawa instalacji grzewczej, Naprawa i konserwacja pojazdów wod-
nych, Naprawa maszyn na sprzężone powietrze, Naprawa lub konser-
wacja gazowych podgrzewaczy wody, Konserwacja i naprawa urzą-
dzeń do oczyszczania wody, Konserwacja i naprawa kotłów na paliwa 
stałe, 42 Projektowanie rurociągów, Projektowanie i planowanie tech-
niczne rurociągów w dziedzinie gazu, wody i wody ściekowej, Projek-
towanie i planowanie techniczne systemów kanalizacyjnych, Projek-
towanie systemów elektrycznych, Usługi inżynieryjne dla branży ga-
zowniczej, Usługi sprawdzania rurociągów, Projektowanie ogrzewa-
nia, Projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania, 
Usługi projektowania technicznego związane z instalacjami do ogrze-
wania, Usługi projektowania dotyczące instalowania akcesoriów sani-
tarnych, Usługi projektowania technicznego związane z urządzenia-
mi i  instalacjami sanitarnymi, Usługi projektowania technicznego 
związane z urządzeniami i instalacjami do chłodzenia, Usługi projek-
towania technicznego związane z  instalacjami do  zaopatrzenia 
w wodę, Usługi inżynieryjne związane z systemami transportu gazu 
i zaopatrzenia w gaz, Doradztwo związane z usługami technologicz-
nymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd i energię, Sporządzanie pro-
jektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych 

(111) 359742 (220) 2022 06 07 (210) 543894
(151) 2022 10 14 (441) 2022 06 27
(732) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO SŁAWA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sława (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PeeReLowska
(540) 

(531) 27 05 01, 17 03 03
(510), (511) 29 Mięso i wędliny 

(111) 359743 (220) 2022 06 06 (210) 543842
(151) 2022 10 18 (441) 2022 07 04
(732) SANDEX PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) NANOVIO
(540) 

(531) 01 13 15, 27 05 01
(510), (511) 9 Maski ochronne, nie do celów medycznych 

(111) 359744 (220) 2022 04 26 (210) 542448
(151) 2022 10 26 (441) 2022 07 11
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ciumki
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety i prepa-
raty dietetyczne, Preparaty farmaceutyczne, 30 Wyroby cukiernicze, 
guma do  żucia i  guma balonowa, wszystkie nieposiadające właści-
wości leczniczych 

(111) 359745 (220) 2022 06 22 (210) 544349
(151) 2022 10 25 (441) 2022 07 11
(732) RETALIA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STACJA REGUŁY
(540) 

(591) czerwony, niebieski
(531) 24 17 24, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 36 
Usługi w zakresie nieruchomości, 37 Usługi budowlane, konstrukcyj-
ne, rozbiórkowe i wyburzeniowe 

(111) 359746 (220) 2022 05 23 (210) 543340
(151) 2022 11 07 (441) 2022 06 20
(732) KEDYK VADYM, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KISS MY HASS
(510), (511) 31 Świeże owoce-awokado 

(111) 359747 (220) 2022 06 14 (210) 544071
(151) 2022 11 10 (441) 2022 07 11
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Profil Fix
(540) 

(591) ciemnobrązowy, jasnobrązowy, czarny
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 04 01
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy biologiczne, Nawozy dla rolnictwa, 
Nawozy do  roślin, Adjuwanty, nieprzeznaczone do  celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne środki wspomagają-
ce do  użytku w  ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające 
do użytku w rolnictwie, 5 Pestycydy, Pestycydy do celów ogrodni-
czych, Pestycydy rolnicze 

(111) 359748 (220) 2022 06 14 (210) 544076
(151) 2022 11 10 (441) 2022 07 11
(732) SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Complex Cu
(540) 

(591) czarny, ciemnozielony, jasnozielony
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 04 01
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy biologiczne, Nawozy dla rolnictwa, Na-
wozy do roślin, Adjuwanty, nieprzeznaczone do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, Chemiczne środki wspomagające do  użytku 
w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w rol-
nictwie, 5 Pestycydy, Pestycydy do  celów ogrodniczych, Pestycydy 
rolnicze 

(111) 359749 (220) 2022 06 28 (210) 544520
(151) 2022 11 02 (441) 2022 07 18
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Piotruś PAKA
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Gry towarzyskie, 
Gry polegające na budowaniu, Gry elektroniczne 

(111) 359750 (220) 2022 06 30 (210) 544631
(151) 2022 11 08 (441) 2022 07 25
(732) OLSZEWSKA IZABELA MEBLISSIMA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSYCHO FORMA
(540) 

(591) zielony, złoty, biały
(531) 26 07 25, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 44 Badania psychologiczne, Doradztwo psychologiczne, 
Konsultacje psychologiczne, Leczenie psychologiczne, Poradnictwo 
psychologiczne, Porady psychologiczne, Przeprowadzanie ocen 
i  badań psychologicznych, Przygotowywanie profili psychologicz-
nych, Przeprowadzanie testów psychologicznych, Przeprowadzanie 
testów psychologicznych do celów medycznych, Przygotowywanie 
profilów psychologicznych do celów medycznych, Sporządzanie ra-
portów psychologicznych, Udzielanie informacji z zakresu psycholo-
gii, Terapia psychologiczna dla małych dzieci, Usługi psychologów, 
Usługi w zakresie oceny psychologicznej, Usługi w zakresie ocen i ba-
dań psychologicznych, Usługi w zakresie psychologii dla osób indy-
widualnych i grup, Usługi w zakresie testów psychologicznych 

(111) 359751 (220) 2021 09 23 (210) 534431
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) BUSINESS & BUILDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALINY WIELICKIE
(540) 

(591) biały, czarny, niebieski, żółty, czerwony, pomarańczowy, 
brązowy, zielony, jasnozielony
(531) 25 07 01, 25 01 25, 27 05 01, 29 01 15
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(510), (511) 29 Wyroby kulinarne przeznaczone do  bezpośrednie-
go spożycia z mięsa, drobiu, mleka, ryb, owoców, warzyw, Wędliny 
ze wszystkich rodzajów mięs, Drób, Mięso, Ekstrakty mięsne, Pasztety 
z mięs, drobiu i dziczyzny, Konserwy mięsne, Smalec, Galaretki mię-
sne, Napoje mleczne lub z przewagą mleka, Produkty mleczne, Ryby, 
Przetworzone owoce, warzywa i  grzyby: konserwowane, suszone, 
gotowane, mrożone, marnowane, sałatki owocowe i warzywne, Ga-
laretki owocowe, Dżemy, Konfitury, Marmolada, Kompoty, 30 Wyro-
by kulinarne przeznaczone do bezpośredniego spożycia z mąki-pie-
rogi, kluski, naleśniki, Produkty na bazie mąki, w tym nie zawierające 
glutenu i niskobiałkowe, Makarony, Mieszanki koncentratów do sa-
modzielnego wypieku pieczywa, Wyroby piekarnicze, Pieczywo, 
Kanapki, Pizza, Wyroby cukiernicze: ciastka, wafle, Jadalne ozdoby 
do ciast, Słodycze: praliny, cukierki, lizaki, czekolada, kremy czekola-
dowe,, Lody, Herbata, Kakao, Kawa, Napoje na bazie czekolady, Przy-
prawy, Sosy mięsne, Sosy do sałat, Cukier, Kasze, Ryż, Tapioka, Sago, 
Ocet, Drożdże, Proszek do pieczenia, Sól, Miód, Melasa-syropy, Ket-
chup, Majonez, Musztarda, Dietetyczne produkty spożywcze, 32 Na-
poje bezalkoholowe, Soki warzywne, soki owocowe, Piwo, Preparaty 
do przygotowywanie napojów, Bezalkoholowe preparaty do sporzą-
dzania likierów, Syropy do napojów, 33 Napoje alkoholowe, 35 Sprze-
daż artykułów spożywczych, tytoniowych, przemysłowych, leków 
w tym przez Internet, Administrowanie i zarządzanie centrami han-
dlowo-rozrywkowymi, sklepami, punktami usługowymi, hurtownia-
mi, obiektami sportowymi, obiektami rozrywkowo-rekreacyjnymi, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą, Prowadzenie marketingu, 
organizacji promocji sprzedaży, Doradztwo w  zakresie zarządzania 
przedsiębiorstwami handlowymi, Zarządzanie handlowe w zakresie 
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Usługi w zakre-
sie reklamy, promocji, marketingu, Dystrybucja i rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów druko-
wanych, próbek], Usługi polegające na promocji sprzedaży dla osób 
trzecich, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, Po-
kazy towarów, Pokazy mody w celach handlowych i promocyjnych, 
Usługi w  zakresie agencji importowo-eksportowych, Publikowanie 
tekstów reklamowych, Prowadzenie komputerowych baz danych, 
Wynajmowanie powierzchni na  cele reklamowe, Usługi w  zakresie 
informacji handlowej, Usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz 
osób trzecich w sieciach komputerowych, Prowadzenie reklamy ra-
diowej, telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą środków elektronicz-
nych, Usługi w  zakresie dekoracji wystaw i  witryn sklepowych, Or-
ganizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych w celach 
handlowych, Wyceny dotyczące przedsięwzięć handlowych, gastro-
nomicznych i  hotelowych, Organizowanie losowania nagród w  ce-
lach promocyjnych, Organizacja konkursów w celach reklamowych, 
Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart 
rabatowych, Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywa-
cyjnymi lub promocyjnymi, Usługi w zakresie kart lojalnościowych, 
Usługi programów lojalnościowych do  celów handlowych, promo-
cyjnych i/lub  reklamowych, Usługi klubów klienta dla celów han-
dlowych, promocyjnych i/lub  reklamowych, Wprowadzanie na  ry-
nek nowych produktów, Prowadzenie salonów samochodowych, 
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, Administrowanie programami wymiany kulturalnej, 
edukacyjnej i  z  dziedziny rozrywki, Administrowanie i  organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi handlu elektronicznego, miano-
wicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci 
telekomunikacyjnych do  celów reklamowych, Dobór personelu, 41 
Usługi w zakresie: edukacji, rekreacji, rozrywki, Usługi salonów gier, 
kasyn, Organizowanie konkursów, gier losowych i  loterii, Organizo-
wanie i  prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych, muzycz-
nych, artystycznych, rozrywkowych, kulturalnych, plenerowych, 
festiwali, wszelkich form publicznych występów i prezentacji o cha-
rakterze artystycznym, rozrywkowym lub szkoleniowym, Usługi sa-
lonów gier, kasyn, Organizowanie wystaw i targów z dziedziny kul-
tury i  edukacji, Organizacji pokazów z  wykorzystaniem wszystkich 
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, Wy-
konywanie koncertów rozrywkowych, Produkcja filmów i widowisk, 
Impresariat muzyczny, Usługi w zakresie rejestracji dźwięku i obra-
zu, Usługi w zakresie: organizowania, nagrywania, montażu i rozpo-
wszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, Usługi wydawnicze, 
Usługi obejmujące prowadzenie agencji artystycznej, Publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe, Usługi edukacyjne, Organizowanie 
koncertów i tras koncertowych, Usługi w zakresie organizacji i obsłu-
gi dyskotek, Komponowanie utworów muzycznych oraz tworzenie 

tekstów piosenek i  tekstów przedstawień, Produkcja teledysków, 
Prowadzenie studia nagrań, Doradztwo muzyczne, Doradztwo za-
wodowe w  zakresie edukacji lub kształcenia artystów muzyków, 
Fotoreportaże, Tworzenie choreografii, Publikacje książek i  tekstów 
o  tematyce muzycznej, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
dotyczących tematyki muzycznej, Tworzenie scenariuszy, Oprawa 
muzyczna w przedstawieniach teatralnych i widowiskowo-kabareto-
wych, Informacja o imprezach artystycznych, Organizowanie konkur-
sów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie balów, imprez 
okolicznościowych, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Nagrywa-
nie filmów na  taśmach wideo i  DVD, Wypożyczanie instrumentów 
muzycznych, Przedsprzedaż i rezerwacja biletów na imprezy festiwa-
lowe, artystyczne, rozrywkowe, Prezentacja dzieł sztuki, Usługi ga-
lerii sztuki, Organizowanie pokazów mody, Usługi reporterskie, Pro-
wadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego, Prowadzenie klubów 
fitnes, 43 Hotele, Motele, Pensjonaty, Kawiarnie, Restauracje, Punkty 
gastronomiczne, Rezerwacja noclegów w  hotelach, pensjonatach 
i innych podmiotach zajmujących się czasowym zakwaterowaniem, 
Usługi realizowane w  gastronomii, Usługi zaopatrzenia w  żywność 
i napoje, Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, Wynajmowanie 
pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal na posiedzenia, 
mityngi, narady, szkolenia, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny 
stołowej i szklanych naczyń, Usługi cateringowe, Opieka nad dziećmi 
podczas czasowej nieobecności rodziców 

(111) 359752 (220) 2021 10 12 (210) 535152
(151) 2022 03 29 (441) 2021 12 06
(732) INSTYTUT PSYCHOSOMATYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLECZKI PARK AIRPORT RESIDENCE
(540) 

(591) ciemnoniebieski, złoty
(531) 18 05 03, 26 01 16, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 36 Organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem 
mieszkań, wynajem zakwaterowania-mieszkania, 43 Usługi recep-
cyjne dla tymczasowego zakwaterowania-zarządzanie przyjazdami 
i wyjazdami, usługi rezerwacji pokojów 

(111) 359753 (220) 2021 10 08 (210) 535016
(151) 2022 12 14 (441) 2022 08 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Idę po Rekord!
(540) 

(591) ciemnoniebieski, zielony, ciemnozielony, niebieski
(531) 02 01 23, 05 03 11, 05 03 13, 05 03 14, 04 05 03, 24 17 04, 
27 05 09, 27 05 17, 29 01 12
(510), (511) 1 Chemiczne środki wspomagające do  użytku w  rolnic-
twie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w leśnictwie, Che-
miczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemikalia 
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używane w  rolnictwie, Mieszanki nawozów, Mieszanki regulujące 
wzrost roślin, Preparaty z mikroelementami dla roślin, Nawozy, Na-
wozy biologiczne, Nawozy chemiczne, Nawozy dla rolnictwa, Nawo-
zy mieszane, Nawozy mineralne, Nawozy naturalne, Nawozy orga-
niczne, Nawozy sztuczne do  użytku w  rolnictwie, Nawozy złożone, 
Nawozy dolistne, Nawóz do liści stosowany na roślinach uprawnych 
w okresie ich gwałtownego wzrostu, Nawóz do liści stosowany na ro-
ślinach uprawnych w okresie obciążenia, Nieorganiczne nawozy, Od-
żywki dla roślin, Płynne nawozy, Pożywki do  liści, Preparaty 
do wzmacniania roślin, Preparaty mineralne do użytku jako dodatki 
odżywcze dla roślin, Preparaty odżywcze dla roślin, Preparaty z mi-
kroelementów dla roślin, Regulatory wzrostu roślin, Nawozy dla rol-
nictwa, Substancje do regulacji wzrostu roślin, Substancje odżywcze 
[nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie, Syntetyczne na-
wozy, Środki chemiczne dla leśnictwa [z wyjątkiem fungicydów, her-
bicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom], Środki 
chemiczne dla ogrodnictwa, z  wyjątkiem fungicydów, herbicydów, 
insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, Środki chemiczne 
dla rolnictwa, Środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicy-
dów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, 
Środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, 
insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], Środki chemiczne do sto-
sowania w ogrodnictwie [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, 
środki przeciwpasożytnicze], Środki chemiczne do użytku w herbicy-
dach, Środki chemiczne do użytku w mieszankach herbicydowych, 
Środki chemiczne do użytku w mieszankach pestycydowych, Środki 
chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w leśnictwie, Środki 
chemiczne powierzchniowo czynne do  użytku w  ogrodnictwie, 
Środki chemiczne powierzchniowo czynne do użytku w rolnictwie, 
Środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
Środki do wspomagania wzrostu roślin, Środki wzmacniające dla ro-
ślin, Środki poprawiające kondycję gleby, Środki poprawiające kon-
dycję gleby do użytku rolniczego, Środki ulepszające glebę, Prepara-
ty do użyźniania gleby, Kondycjonery gleby, Preparaty poprawiające 
zdrowotność roślin, 5 Fungicydy, Herbicydy, Insektycydy, Preparaty 
do  zwalczania insektów, Preparaty do  zwalczania pleśni, Preparaty 
grzybobójcze, Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Pestycy-
dy, Środki do  niszczenia robactwa, grzybobójcze i  chwastobójcze, 
Środki grzybobójcze, owadobójcze, bakteriobójcze, Preparaty 
do  sterylizacji gleby, Środki do  tępienia larw, Preparaty chemiczne 
do  zwalczania mącznika zbożowego, Środki do  tępienia ślimaków, 
Preparaty do usuwania śnieci zbożowej, Środki grzybobójcze, Środki 
owadobójcze, Preparaty do sterylizacji gleby, 7 : Maszyny i urządze-
nia rolnicze, ogrodnicze i leśne, Opryskiwacze rolnicze, Siewniki rol-
nicze, Rolnicze obrabiarki, Elewatory rolnicze, Rolnicze maszyny roz-
prowadzające, Kultywatory [rolnicze przyrządy], Mechaniczne narzę-
dzia rolnicze, Opielacze rolnicze mechaniczne [maszyny], Pługi sta-
nowiące maszyny rolnicze, Opryskiwacze rolnicze [części maszyn], 
Maszyny rolnicze do orki, Maszyny rolnicze do kultywacji, Maszyny 
wibracyjne [rolnicze maszyny], Siewniki rzędowe [narzędzia rolni-
cze], Maszyny rolnicze do  siania, Maszyny rolnicze do  nawożenia, 
Brony, Ładowarki do maszyn rolniczych, Sprzęgła do przyrządów rol-
niczych, Elewatory do użytku rolniczego, Narzędzia rolnicze monto-
wane do przyczepy, Dmuchawy [maszyny], Dojarki do automatycz-
nego dojenia, Kubki udojowe do dojarek, Kosiarki, Maszyny drenar-
skie, Koła pasowe napędowe do pasów pędnych maszyn rolniczych, 
Atomizatory stanowiące części maszyn do opryskiwania upraw rolni-
czych, Urządzenia spryskujące, w postaci przyczep, do użytku rolni-
czego, Przenośniki do maszyn i urządzeń rolniczych i ogrodniczych 
oraz ich  części i  osprzęt, Maszyny ogrodnicze, Ciągniki ogrodowe 
jednoosiowe, Narzędzia ogrodnicze ( maszyny), Elektryczne narzę-
dzia ogrodnicze, Spryskiwacze ogrodnicze [części maszyn], Ładowar-
ki [maszyny], Koparki, Spycharki, Równiarki [maszyny], Siewniki, Urzą-
dzenia wiertnicze [wiertnice], Dźwigi, Urządzenia myjące, Rozpylacze 
do farb, Fartuchy ochronne maszyn, Frezarki, Inkubatory do jaj, Mie-
szacze, Mieszalniki, Młocarnie, Obrabiarki, Prasy i podajniki do pasz, 
Części i akcesoria do maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodniczych i le-
śnych, 35 Usługi konsultacji biznesowych w branży rolniczej, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem rolniczym, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z ze sprzętem rolniczym, Udzielanie 
informacji dotyczących działalności gospodarczej w  zakresie prze-
mysłu rolniczego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemika-
liami do  stosowania w  rolnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi rachun-
kowe w zakresie kosztów na rzecz przedsiębiorstw rolniczych, Rekla-

ma i  marketing, Organizowanie imprez, wystaw, targów i  pokazów 
do celów handlowych, promocyjnych i  reklamowych, Usługi sprze-
daży detalicznej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej, za pośrednic-
twem Internetu (sprzedaż on-line) oraz poprzez ofertę bezpośrednią: 
pojazdów, maszyn, urządzeń i  narzędzi przeznaczonych dla rolnic-
twa, ogrodnictwa, leśnictwa, 44 Doradztwo rolnicze, Doradztwo 
specjalistyczne w zakresie rolnictwa, Doradztwo w zakresie ogrod-
nictwa, Doradztwo w zakresie rolnictwa, Doradztwo w zakresie rol-
nictwa, ogrodnictwa i  leśnictwa, Konsultacje w  zakresie rolnictwa, 
Odkażanie w  rolnictwie, Ogrodnictwo i  kształtowanie krajobrazu, 
Powierzchniowy rozsiew nawozów, Przywracanie siedliska leśnego, 
Rozpylanie insektycydów do celów leśniczych, Rozpylanie insektycy-
dów do celów ogrodniczych, Rozpylanie insektycydów do celów rol-
niczych, ogrodniczych i  leśniczych, Rozpylanie nawozów z  powie-
trza, Rozpylanie rolniczych środków chemicznych, Rozpylanie środ-
ków ochrony roślin do celów rolniczych, Rozsiewanie nawozów, Roz-
siewanie z  powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i  innych 
preparatów chemicznych stosowanych w  rolnictwie, Udzielanie in-
formacji dotyczących usuwania chwastów, Udzielanie informacji 
na temat usług rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, Udzielanie in-
formacji związanych ze stosowaniem nawozów, Udzielanie informa-
cji online na  temat usług związanych z  rolnictwem, ogrodnictwem 
i  leśnictwem, Udzielanie informacji związanych z  rozsiewaniem na-
wozów, Udzielanie informacji związanych ze zwalczaniem robactwa 
dla rolnictwa, ogrodnictwa i  leśnictwa, Uprawa roślin, Usługi de-
zynsekcyjne dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i  leśnictwa, 
Usługi doradcze dotyczące rolnictwa, Usługi doradcze i konsultacyj-
ne w zakresie stosowania gnoju w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnic-
twie, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawo-
zów rolniczych i ogrodniczych, Usługi doradcze i konsultacyjne w za-
kresie stosowania nawozów w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie wykorzystywania nieche-
micznych środków do  zrównoważonego rolnictwa i  ogrodnictwa, 
Usługi doradcze i  konsultacyjne w  zakresie zwalczania chwastów, 
szkodników i robactwa w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Usłu-
gi doradcze i konsultacyjne związane z rolnictwem, ogrodnictwem 
i leśnictwem, Usługi doradcze w zakresie ogrodnictwa, Usługi dorad-
cze w zakresie rolnictwa, Usługi doradcze w zakresie układania darni, 
Usługi doradcze w zakresie upraw rolniczych, Usługi doradcze w za-
kresie upraw w związku z ogrodnictwem, Usługi doradcze w zakresie 
wyboru darni, Usługi doradcze związane z uprawą roślin, Usługi in-
formacyjne dotyczące używania nawozów w leśnictwie, Usługi infor-
macyjne dotyczące używania nawozów w rolnictwie, Usługi informa-
cyjne dotyczące używania nawozu naturalnego w leśnictwie, Usługi 
informacyjne dotyczące używania nawozu naturalnego w  rolnic-
twie, Usługi informacyjne dotyczące używania substancji chemicz-
nych w leśnictwie, Usługi informacyjne dotyczące rolnictwa, Usługi 
informacyjne dotyczące używania substancji chemicznych w rolnic-
twie, Usługi rolnicze, Usługi rolnicze w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego, Usługi rolnicze, ogrodnicze i  leśne, Usługi w  zakresie 
rolnictwa, Usługi wciągania świadczone dla rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa 

(111) 359754 (220) 2019 08 26 (210) 503786
(151) 2022 11 30 (441) 2019 11 12
(732) ZAJĄC RENATA WYDAWNICTWO PASAŻE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pasaże
(540) 

(591) czarny
(531) 04 03 09, 26 11 01, 27 05 01, 29 01 08
(510), (511) 16 papier, tektura i  wyroby z  tych materiałów nie  ujęte 
w  innych klasach, druki, materiały introligatorskie, materiały foto-
graficzne, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub 
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do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle 
malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), 
materiały szkoleniowe i  instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), ma-
teriały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych kla-
sach), czcionki drukarskie, matryce, 35 reklama, zarządzanie w dzia-
łalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, 
prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność 
sportowa i kulturalna 

(111) 359755 (220) 2020 05 28 (210) 514049
(151) 2022 11 29 (441) 2020 07 13
(732) ICM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MycosOn
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne do  higienicznej dezynfekcji rąk 
i  powierzchni, środki dezynfekcyjne i  antyseptyczne do  rąk i  po-
wierzchni, środki bakteriobójcze do rąk i powierzchni, środki wiruso-
bójcze do rąk i powierzchni, środki roztoczobójcze do rąk i powierzch-
ni, środki chemiczne do  zwalczania pleśni, środki do  oczyszczania 
powietrza, nasączane chusteczki antyseptyczne do higienicznej de-
zynfekcji rąk i powierzchni 

(111) 359756 (220) 2021 09 14 (210) 533932
(151) 2022 11 22 (441) 2022 08 08
(732) Confirmit AS, Oslo (NO)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Forsta
(540) 

(591) granatowy, różowy
(531) 26 03 23, 26 11 03, 26 11 06, 27 05 01, 27 05 17, 29 01 12
(510), (511) 9 Webinaria do pobrania, podcasty do pobrania, nagrania 
wideo do pobrania, Publikacje elektroniczne do pobrania, Webinaria 
do pobrania z zakresu biznesu, nauki (dyscyplin naukowych), badań 
rynku, analiz, ankiet, badań klientów, demografii, opracowywania 
i rozwoju produktu i marki, zaangażowania pracowników, zarządza-
nia pracownikami, rozwoju pracowników i  relacji pracodawca-pra-
cownik, Nagrania video związane z  biznesem, nauką (dyscyplinami 
naukowymi), badaniami rynku, analizami, ankietami, badaniami 
klientów, demografią, opracowywaniem i rozwojem produktu i mar-
ki, zaangażowaniem pracowników, zarządzaniem pracownikami, roz-
wojem pracowników i  relacji pracodawca-pracownik, Dokumenty 
i treści do pobrania w postaci artykułów w formie pisemnej do pobra-
nia na  temat biznesu, nauki (dyscyplin naukowych), badań rynko-
wych, analiz, ankiet, badań klientów, demografii, zaangażowania pra-
cowników, zarządzania pracownikami, rozwoju pracowników i relacji 
pracodawca-pracownik, Webinaria i nagrania wideo do pobrania z za-
kresu biznesu, nauki (dyscyplin naukowych), badań rynku, analiz, an-
kiet, badań klientów, demografii, opracowywania i rozwoju produktu 
i  marki, zaangażowania pracowników, zarządzania pracownikami, 
rozwoju pracowników i relacji pracodawca-pracownik, Aplikacje kom-
puterowe do  pobrania, Programy komputerowe [oprogramowanie 
do pobrania] do przetwarzania i analizy danych finansowych i rynko-
wych, Programy komputerowe [oprogramowanie do  pobrania] 
do przeprowadzania analizy rynku, badań klientów i pomiaru wyni-
ków rynków finansowych, Oprogramowanie komputerowe do elek-
tronicznego przetwarzania danych, Aplikacje komputerowe umoż-
liwiające uczestnikom wzięcie udziału w badaniach multimedialnych 
lub tekstowych bez połączenia z  Internetem, Oprogramowanie 
komputerowe i oprogramowanie do pobrania do elektronicznego 
przetwarzania danych (EDP) w  zakresie analizy rynku oraz badań 
konsumentów i  pracowników, Oprogramowanie komputerowe 

i  oprogramowanie do  pobrania do  gromadzenia danych i  analizy 
rynku, Analizowanie i kompilacja danych do pomiaru wyników ryn-
ków finansowych, Usługi analizy rynku, Analiza danych nieustruktury-
zowanych i mediów społecznościowych, mianowicie analiza danych 
biznesowych i  marketingowych, Kompilacja danych do  komputero-
wych baz danych, Usługi konsultacyjne w zakresie modelowania biz-
nesowego, mianowicie doradztwo biznesowe, zarządzanie, planowa-
nie i  nadzór, Zbieranie i  analiza informacji i  danych związanych 
z zarządzaniem działalnością gospodarczą, Usługi przetwarzania da-
nych, mianowicie usługi elektronicznego przetwarzania danych, 35 
Analizy i  badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi infor-
macyjne w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo i konsulta-
cje w  zakresie projektowania, dostosowywania do  potrzeb klienta 
i analizy badań testujących koncepcje biznesowe, ocen pracowników, 
badań dotyczących zaangażowania i informacji zwrotnych w działal-
ności gospodarczej, badań rynkowych, ankiet badawczych z zakresu 
działalności gospodarczej, naukowych ankiet badawczych dot  dzia-
łalności gospodarczej i ankiet wśród klientów, Udostępnianie i  two-
rzenie analiz biznesowych w celu pomocy w zarządzaniu, śledzeniu 
i  stosowaniu danych ankietowych, Udostępnianie informacji online 
z zakresu danych statystycznych z badań rynku, satysfakcji klienta, za-
angażowania pracowników, rozwoju marki, oceny marki, danych sta-
tystycznych dla działalności gospodarczej lub celów handlowych, 
zbierania danych online na potrzeby badań i ankiet biznesowych, ba-
dań rynku, zarządzania działalnością gospodarczą, analizy danych do-
tyczących działalności gospodarczej, badań klientów, demografii, 
opracowywania i rozwoju marki, zaangażowania pracowników, zarzą-
dzania pracownikami, rozwoju pracowników i  relacji pracodawca
-pracownik, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie projektowa-
nia, dostosowywania do potrzeb klienta i analizy ankiet dot  badania 
produktu i testowania koncepcji, ocen pracowników, badań dot  za-
angażowania i  informacji zwrotnych, badań rynkowych, ankiet ba-
dawczych z zakresu działalności gospodarczej, ankiet badań nauko-
wych oraz ankiet wśród klientów, Udostępnianie i  tworzenie analiz 
pomagających w zarządzaniu, śledzeniu i stosowaniu danych ankie-
towych, Udostępnianie informacji online z zakresu danych statystycz-
nych z  badania rynku, danych statystycznych z  badań naukowych, 
satysfakcji klienta, zaangażowania pracowników oraz opracowywa-
nia, rozwoju i testowania produktów i marek, Badanie rynku, Usługi 
doradztwa w zakresie marketingu biznesowego, Usługi badania ryn-
ku, a mianowicie pobieranie próbek populacji ankietowych do badań 
rynku, przetwarzanie danych, raportowanie online wyników ankiet 
wśród klientów oraz opracowywanie i rozwój społeczności dostoso-
wanych do wykorzystania w badaniach rynku, Usługi badania rynku, 
mianowicie opracowywanie ankiet online, Doradztwo w zakresie ba-
dań rynkowych, Badania rynku, a mianowicie zapewnienie grup foku-
sowych do badań rynku, które są dostępne za pomocą zdalnego do-
stępu audio i wideo, Usługi przetwarzania danych, mianowicie usługi 
elektronicznego przetwarzania danych, 38 Elektroniczna transmisja 
danych i obrazów poprzez transmisję wideo wywiadów dotyczących 
badania rynku, Transmisja strumieniowa materiałów audio, wizual-
nych i audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci kompute-
rowej i transmisji bezprzewodowej dot  badań rynkowych, Transmisja 
wideo wywiadów dot  badań rynkowych przez Internet przy użyciu 
technologii konferencji internetowych i strumieniowej transmisji wi-
deo, Świadczenie usług zarządzania treścią wideo do badań grup fo-
kusowych, a  mianowicie, usługi w  zakresie wideotelekonferencji 
i transmisji strumieniowej wideo, 41 Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych online nie  do  pobrania, Udostępnianie filmów online 
nie do pobrania, Organizacja tutoriali, warsztatów (szkoleń) i semina-
riów, Dostarczanie informacji dotyczących edukacji, Udostępnianie 
artykułów online nie  do  pobrania i  webinariów edukacyjnych 
nie  do  pobrania z  zakresu statystyki, kultury popularnej, bieżących 
wydarzeń, wydarzeń historycznych, gromadzenia danych online, biz-
nesu, nauki, badań rynku, analiz, ankiet, badań klientów, demografii, 
opracowywania i  rozwoju produktów i  marek, zaangażowania pra-
cowników, zarządzania pracownikami, rozwoju pracowników i relacji 
pracownik-pracodawca, Informacje online z zakresu kultury popular-
nej, bieżących wydarzeń, wydarzeń historycznych, badań nauko-
wych, danych statystycznych z badań naukowych, Prowadzenie semi-
nariów, wydarzeń o  charakterze szkoleń (warsztatów) i  zajęć 
o tematyce biznesowej, naukowej, badań rynkowych, analiz, ankiet, 
badań klientów, demografii, opracowywania i  rozwoju produktów 
i  marek, zaangażowania pracowników, zarządzania pracownikami, 
rozwoju pracowników i relacji pracodawca-pracownik, Przyznawanie 
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wyróżnień poprzez organizowanie i przeprowadzanie ceremonii wrę-
czania nagród w  celu promowania doskonałej jakości w  dziedzinie 
biznesu, nauki, badań rynku, analiz, ankiet, badań klientów, demogra-
fii, opracowywania i rozwoju produktów i marki, zaangażowania pra-
cowników, zarządzania pracownikami, rozwoju pracowników i relacji 
pracodawca-pracownik, Usługi edukacyjne i  rozrywkowe w  postaci 
produkcji filmów cyfrowych i kinowych, programów radiowych i tele-
wizyjnych oraz widowisk telewizyjnych, Dostarczanie online informa-
cji edukacyjnych na  temat badań prowadzonych przez instytucje 
edukacyjne, Udostępnianie artykułów online nie do pobrania i webi-
nariów edukacyjnych z zakresu statystyki, kultury popularnej, bieżą-
cych wydarzeń, wydarzeń historycznych, gromadzenia danych onli-
ne, biznesu, nauki, badań rynku, analiz, ankiet, badań klientów, 
demografii, opracowywania i rozwoju produktów i marek, zaangażo-
wania pracowników, zarządzania pracownikami, rozwoju pracowni-
ków i  relacji pracownik-pracodawca, Informacje online o  edukacji 
i  rozrywce dot  statystyki, kultury popularnej, bieżących wydarzeń, 
wydarzeń historycznych, gromadzenia danych online, biznesu, nauki, 
badań rynku, analiz, ankiet, badań klientów, demografii, opracowy-
wania i  rozwoju produktów i  marek, zaangażowania pracowników, 
zarządzania pracownikami, rozwoju pracowników i relacji pracownik
-pracodawca, Usługi edukacyjne i  rozrywkowe w  postaci produkcji 
filmów cyfrowych i kinowych, radiowych i telewizyjnych programów 
oraz widowisk, Usługi zarządzania treścią wideo do badań grup foku-
sowych, a mianowicie usługi produkcji filmów wideo, 42 Dostarczanie 
oprogramowania jako usługi (SAAS) do pomiaru, priorytetyzowania 
i optymalizacji reakcji klientów, reakcji na produkt, reakcji pracowni-
ków i reakcji na markę oraz do wyświetlania odpowiednich zbieżności 
przy użyciu zestawów danych opartych na statystyce, Oprogramowa-
nie jako usługa (SAAS) do badań biznesowych, badań naukowych, ba-
dań rynku, rozwoju rynku oraz wzrostu rynku, badań konsumenckich 
i badań satysfakcji klientów, badań produktów, badań marek i badań 
testujących koncepcje, ocen pracowników i ankiet informacji zwrot-
nych, wszystkie do pomiaru, priorytetyzowania i optymalizacji reakcji 
klientów, reakcji na produkt, reakcji pracowników i  reakcji na markę 
oraz do wyświetlania odpowiednich zbieżności przy użyciu zestawów 
danych opartych na statystyce, Oprogramowanie jako usługa (SAAS) 
do projektowania, przeprowadzania i analizy ankiet, danych ankieto-
wych i  opinii konsumentów, Oprogramowanie jako usługa (SAAS) 
do dostarczania i tworzenia analiz pomagających w zarządzaniu, śle-
dzeniu i stosowaniu danych ankietowych i kontaktowych, Umożliwia-
nie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego 
nie do pobrania dostępnego przez Internet z zakresu biznesu, nauki, 
badań rynku, analiz, ankiet, badań klientów, demografii, opracowy-
wania i  rozwoju produktów i  marek, zaangażowania pracowników, 
zarządzania pracownikami, rozwoju pracowników i relacji pracodaw-
ca-pracownik, wszystko do pomiaru, priorytetyzowania i optymaliza-
cji reakcji klientów, reakcji na produkt, reakcji pracowników i  reakcji 
na markę oraz do wyświetlania odpowiednich zbieżności przy użyciu 
zestawów danych opartych na statystyce, Dostarczanie oprogramo-
wania jako usługi (SAAS), dostępnego przez Internet i offline z opro-
gramowaniem, do  informacji kontaktowych, informacji zwrotnych, 
oceny danych, i ankiet badawczych, gromadzenia danych, integracji 
danych, zarządzania danymi, analizy danych, śledzenia odpowiedzi 
na ankiety oraz generowania raportów do wykorzystania w konsulta-
cjach w  tym zakresie, Usługi komputerowe, mianowicie hosting 
i utrzymywanie strony internetowej online i obiektów internetowych 
dla osób trzecich do przeprowadzania ankiet konsumenckich, badań 
pracowników i badań biznesowych oraz analizy uzyskanych danych, 
Udzielanie informacji online na temat opracowywania i rozwoju pro-
duktów i  testowania produktów, Projektowanie komputerowych 
stron internetowych a mianowicie projektowanie blogów edukacyj-
nych i blogów rozrywkowych, Doradztwo i konsultacje dot  projekto-
wania, dostosowywania do potrzeb klientów i analizy badań produk-
tu, SAAS dla badań biznesowych, badań naukowych, badań rynku, 
rozwoju rynku i wzrostu rynku, badań konsumenckich i ankiet satys-
fakcji klientów, badań produktu, badań marek i  badań testujących 
koncepcje, ocen pracowników i  ankiet informacji zwrotnych, SAAS 
do projektowania, przeprowadzania i analizowania ankiet, danych an-
kietowych i opinii konsumentów, SAAS do dostarczania i  tworzenia 
analiz pomagających w zarządzaniu, śledzeniu i stosowaniu danych 
ankietowych i  kontaktowych, Umożliwianie tymczasowego użytko-
wania oprogramowania komputerowego nie do pobrania dostępne-
go przez Internet z zakresu biznesu, nauki, badań rynku, analiz, ankiet, 
badań klientów, demografii, opracowywania i  rozwoju produktów 

i  marek, zaangażowania pracowników, zarządzania pracownikami, 
rozwoju pracowników i relacji pracodawca-pracownik, Informacje on-
line dot  opracowywania, rozwoju i  testowania produktów, Progra-
mowanie komputerowe w zakresie oprogramowania do elektronicz-
nego przetwarzania danych, Doradztwo w  zakresie projektowania, 
wyboru, wdrażania i użytkowania sprzętu i oprogramowania kompu-
terowego dla osób trzecich, Wypożyczanie oprogramowania kompu-
terowego, Programowanie komputerowe dla osób trzecich, Progra-
mowanie komputerowe w zakresie oprogramowania komputerowego 
do elektronicznego przetwarzania danych, zatrudnienia, relacji pra-
codawcy i pracownika, zarządzania opiniami klientów i badań rynko-
wych, Usługi w  zakresie technologii informacyjnych a  mianowicie 
programowanie komputerów dla platform oprogramowania kompu-
terowego umożliwiające zarejestrowanym użytkownikom otrzymy-
wanie informacji zwrotnych od pracowników, Usługi doradztwa kom-
puterowego, a  mianowicie projektowanie i  wdrażanie platform 
oprogramowania umożliwiających zarejestrowanym użytkownikom 
otrzymywanie informacji zwrotnych od  pracowników, Zapewnianie 
tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania online 
do użytku w przeprowadzaniu i kompilacji badań rynkowych, Usługi 
dostawcy usług aplikacyjnych obejmujące oprogramowanie do pro-
jektowania i  opracowywania i  rozwoju kampanii marketingowych, 
przeprowadzania i opracowywania badań rynkowych, organizowania 
i  analizy danych badań rynkowych z  dziedziny badań rynkowych, 
Usługi oprogramowania jako usługi [SaaS] obejmujące oprogramo-
wanie do gromadzenia, przechowywania, organizowania, zarządza-
nia, wyszukiwania, manipulacji i analizy danych z zakresu marketingu, 
badań marketingowych, badań jakościowych i ilościowych oraz grup 
fokusowych, Usługi oprogramowania jako usługi [SaaS] obejmujące 
oprogramowanie do  zarządzania projektami marketingowymi i  ba-
daniami rynku, Zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieral-
nego oprogramowania online do  elektronicznej transmisji danych 
i obrazów poprzez transmisję wideo wywiadów z badania rynku, Za-
pewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramo-
wania online do transmisji strumieniowej materiałów audio, wizual-
nych i audiowizualnych z zakresu badań rynkowych za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej i transmisji bezprzewodowej, Platforma 
jako usługa [PaaS] obejmująca oprogramowanie do  elektronicznej 
transmisji danych i  obrazów poprzez transmisję wideo wywiadów 
dot  badania rynku, Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca opro-
gramowanie do  transmisji strumieniowej materiałów audio, wizual-
nych i  audiowizualnych z  zakresu badań rynkowych za  pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej i  transmisji bezprzewodowej, 
Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP] obejmujące oprogramo-
wanie do projektowania ankiet do badań rynkowych, Usługi oprogra-
mowania jako usługi [SaaS] obejmujące oprogramowanie do  zarzą-
dzania projektami marketingowymi i  badaniami rynku, w  tym 
tworzenie i  śledzenie budżetów takich projektów oraz zarządzanie 
dostawcami, Usługi oprogramowania jako usługi [SaaS] obejmujące 
oprogramowanie do tworzenia i wdrażania rozwiązań sprawozdaw-
czych online w formie pulpitu nawigacyjnego do badań rynkowych 
i zarządzania doświadczeniem klienta 

(111) 359757 (220) 2021 07 29 (210) 532148
(151) 2022 12 28 (441) 2022 07 18
(732) AGRO-SIEĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fundamental
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 03 13 20, 26 01 01, 27 05 01, 29 01 03, 29 01 08
(510), (511) 1 Biologiczne nawozy azotowe, Dodatki chemiczne do na-
wozów, Dodatki glebowe [nawożenie], Kompost, obornik, nawozy, 
Mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wyko-
rzystania jako nawozy rolnicze, Mikroorganizmy do stymulacji wzro-
stu roślin, Żywe mikroorganizmy, inne niż do użytku medycznego lub 
celów weterynaryjnych, Bakterie [inne niż do celów medycznych lub 
weterynaryjnych], Dodatki glebowe, Mineralne preparaty do użyźnia-
nia gleby, Nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, Na-
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wozy użyźniające glebę, Organiczne proszki i preparaty do ulepszania 
gleby, Polepszacze do  gleby, Preparaty do  odżywiania gleby, Środki 
do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów rolnych, Środki 
do uzdatniania gleby do celów rolniczych 

(111) 359758 (220) 2020 08 05 (210) 516818
(151) 2022 12 20 (441) 2020 12 21
(732) BYCZKOWSKA ANETA KLAR, Bielawki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WEK MASZYNA
(540) 

(591) szary, biały, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 13, 26 07 25
(510), (511) 7 automatyczne maszyny do pakowania żywności 

(111) 359759 (220) 2020 07 03 (210) 515544
(151) 2022 12 27 (441) 2022 09 12
(732) MR HEMPEREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE, Witaniów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN HEMPEREK
(540) 

(591) żółty, złoty, zielony, ciemnozielony
(531) 05 03 11, 05 03 14, 26 04 02, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 5 ekstrakt roślinny do celów leczniczych 

(111) 359760 (220) 2020 07 03 (210) 515538
(151) 2022 12 27 (441) 2022 09 12
(732) MR HEMPEREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE, Witaniów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEMPEREK
(540) 

(591) żółty, złoty, zielony, ciemnozielony
(531) 05 03 11, 27 05 01, 29 01 13, 26 04 02
(510), (511) 5 ekstrakt roślinny do celów leczniczych 

(111) 359761 (220) 2020 06 09 (210) 514576
(151) 2022 12 22 (441) 2022 09 05
(732) MR HEMPEREK LTD PRIVATE LIMITED BY SHARES  
(USE OF SECTION 30 EXEMPTION), Salisbury (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mr HEMPEREK
(540) 

(591) czarny, złoty, żółty, ciemnozielony
(531) 05 03 11, 05 03 14, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 5 ekstrakt roślinny do celów leczniczych 

(111) 359762 (220) 2021 12 01 (210) 537259
(151) 2022 12 28 (441) 2022 09 05
(732) PROJEKT 17-GRUPA ECHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, 
Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) West 4 BUSINESS HUB C
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 26 04 01, 26 04 05, 26 04 09, 26 04 18, 27 05 01, 29 01 01, 
29 01 06, 29 01 08
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalenda-
rze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały 
piśmienne, zeszyty, 21 Naczynia stołowe oraz naczynia do picia, 25 
Ubrania w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy, 35 Re-
klama, Analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw w  ce-
lach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowa-
nie nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, 
36 Usługi związane z  nieruchomościami: sporządzanie umów naj-
mu, wynajem i  dzierżawa nieruchomości gruntowych i  budynko-
wych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych, 
mieszkaniowych oraz handlowych, administrowanie i  zarządzanie 
nieruchomościami, sprzedaż i pośrednictwo w sprzedaży nierucho-
mościami, 37 Usługi budowlane, remontowe, instalacyjne, wykoń-
czeniowe, 39 Wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, 41 Pu-
blikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 43 Bary szybkiej 
obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie oraz wynajmo-
wanie sal na posiedzenia 

(111) 359763 (220) 2021 12 01 (210) 537258
(151) 2022 12 28 (441) 2022 09 05
(732) PROJEKT 17-GRUPA ECHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, 
Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) West 4 BUSINESS HUB B
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 26 04 01, 26 04 05, 26 04 09, 26 04 18, 27 05 01, 29 01 01, 
29 01 06, 29 01 08
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalenda-
rze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały 
piśmienne, zeszyty, 21 Naczynia stołowe oraz naczynia do picia, 25 
Ubrania w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy, 35 Re-
klama, Analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw w  ce-
lach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowa-
nie nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, 
36 Usługi związane z  nieruchomościami: sporządzanie umów naj-
mu, wynajem i  dzierżawa nieruchomości gruntowych i  budynko-
wych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych, 
mieszkaniowych oraz handlowych, administrowanie i  zarządzanie 
nieruchomościami, sprzedaż i pośrednictwo w sprzedaży nierucho-
mościami, 37 Usługi budowlane, remontowe, instalacyjne, wykoń-
czeniowe, 39 Wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, 41 Pu-
blikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 43 Bary szybkiej 
obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie oraz wynajmo-
wanie sal na posiedzenia 
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(111) 359764 (220) 2021 01 22 (210) 523565
(151) 2022 12 27 (441) 2022 09 12
(732) AUDIOTEKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AUDIOTEKA DOBRZE OPOWIEDZIANE HISTORIE
(510), (511) 9 Urządzenia i  przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, kontrolne, do  ratowania życia, do  celów dydaktycz-
nych, Urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, 
transformujące, akumulatorowe i  kontrolno-sterujące, Magnetyczne 
nośniki danych, płyty (dyski) z  nagraniami, Płyty kompaktowe, DVD 
i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, Sprzęt przetwarzający 
dane i komputery, Oprogramowanie komputerowe, Urządzenia i przy-
rządy: do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, 
optyczne i cyfrowe nośniki danych, płyty, dyski, nośniki z nagraniami, 
Sprzęt przetwarzający dane, komputery oraz urządzenia bezpośred-
nio z  nimi współpracujące, Karty magnetyczne i  chipowe, Gry kom-
puterowe (oprogramowanie), Utwory muzyczne zapisane na  nośni-
kach, książki i publikacje odtwarzane audio na nośnikach zawartych 
w tej klasie, Książki elektroniczne i książki audio do pobrania, Książki 
online, Beletrystyczne i niebeletrystyczne książki elektroniczne do po-
brania, Książki mówione, Podcasty, Publikacje elektroniczne, do  po-
brania, Pliki z książkami cyfrowymi, E-książki, Czasopisma i dzienniki 
cyfrowe, 16 Papier, tektura, Druki, Materiały introligatorskie, Materiały 
fotograficzne, Materiały piśmienne, Kleje do materiałów piśmiennych 
lub do celów domowych, Materiały przeznaczone dla artystów, Pędz-
le malarskie, Maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), 
Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Mate-
riały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), 
Czcionki drukarskie, Matryce, Opakowania tekturowe i papierowe, Pu-
blikacje drukowane, gazety, czasopisma, Książki, książki telefoniczne, 
broszury, notesy, kalendarze, skoroszyty, segregatory, zeszyty, pod-
ręczniki, prospekty, plany, rysunki, śpiewniki, druki jako przesyłki pocz-
towe, karty pocztowe, Fotografie, Materiały szkoleniowe i  instrukta-
żowe, Torby do  pakowania, Zakładki do  książek, Bloczki do  pisania, 
plakaty, afisze, materiały drukowane, materiały piśmienne, naklejki 
adresowe, notatniki, notesy podręczne, pióra wieczne, ołówki, zesta-
wy przyborów do pisania, szyldy z papieru lub z kartonu, teczki, sko-
roszyty (artykuły biurowe), 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, Bieli-
zna, bandany na szyję, bezrękawniki, bluzki, bluzy, kombinezony, buty, 
czapki, koszulki gimnastyczne, kurtki, odzież ze  skóry, odzież z  imi-
tacji skóry, okrycia wierzchnie, szaliki, T-shirty, koszulki, 35 Reklama, 
Zarządzanie w  działalności handlowej, Administrowanie działalności 
handlowej, Prace biurowe, Sprzedaż, w tym przez Internet, następu-
jących towarów: urządzeń i przyrządów naukowych, do nagrywania, 
do celów dydaktycznych, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub ob-
razu, magnetycznych, optycznych i cyfrowych nośników danych, płyt, 
dysków, nośników z nagraniami, sprzętu przetwarzającego dane, kom-
puterów oraz urządzenia bezpośrednio z nimi współpracujących, kart 
magnetycznych i  chipowych, gier komputerowych, programowania 
komputerowego, utworów muzycznych, książek i publikacji odtwarza-
nych audio na magnetycznych, optycznych i cyfrowych nośnikach da-
nych, papieru, tektury, opakowań tekturowych i papierowych, publi-
kacji drukowanych, gazet, czasopism, książek, książek telefonicznych, 
broszur, notesów, kalendarzy, skoroszytów, segregatorów, zeszytów, 
podręczników, prospektów, planów, rysunków, śpiewników, druków 
jako przesyłek pocztowych, kart pocztowych, fotografii, materiałów 
piśmienniczych, materiałów szkoleniowych i  instruktażowych, toreb 
do pakowania, zakładek do książek, bloczków do pisania, odzieży, bie-
lizny, obuwia, nakrycia głowy, również drogą on-Iine, Wynajmowanie 
osobom trzecim powierzchni reklamowej na stronach www i umoż-
liwiania ich dogodnego oglądania w celu dokonania zakupów rekla-
mowych towarów drogą internetową, Usługi reklamowe, promocyjne 
oraz marketingowe świadczone za pomocą radia, telewizji, Internetu, 
Usługi w zakresie informacji o działalności gospodarczej, handlowej, 
Aukcje publiczne, Usługi w zakresie pozyskiwania danych i ich syste-
matyzacja w komputerowych bazach danych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, 
druków, prospektów, broszur), reklamy prasowe, reklamy radiowe, re-
klamy telewizyjne, reklamy billboardowe, reklamy korespondencyjne, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyceny handlowe, orga-
nizowanie targów w  celach handlowych lub reklamowych, agencje 
informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badania 
marketingowe, badania opinii publicznej, badania rynku, doradztwo 

specjalistyczne w  sprawach działalności gospodarczej, doradztwo 
w  zakresie organizowania i  prowadzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, edytorskie usłu-
gi w  dziedzinie reklamy, obróbka tekstów, opinie, sondaże, outsour-
cing (doradztwo handlowe), pomoc przy zarządzaniu przedsiębior-
stwami przemysłowymi lub handlowymi, prezentowanie produktów 
w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi przeglądu prasy, 
public relations, agencje public relations, publikowanie tekstów spon-
sorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, sporządza-
nie statystyk, tworzenie tekstów reklamowych i  sponsorowanych, 
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, wywiad gospodarczy, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozryw-
ka, Usługi w zakresie sportu i kultury, Usługi rozrywkowe i edukacyjne, 
Usługi w zakresie publikacji periodyków i druków, także w formie elek-
tronicznej, Dostarczanie (udostępnianie) publikacji, utworów muzycz-
nych, gier, książek, również książek audio i magazynów drogą on-line 
również dla celów kulturalno-rozrywkowych i  dydaktycznych, publi-
kowanie książek, organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka), 
organizowanie wystaw z  dziedziny kultury lub edukacji, pisanie tek-
stów innych niż reklamowych, Usługi w zakresie zarządzania edukacją, 
kulturą, rozrywką 

(111) 359765 (220) 2020 12 28 (210) 522651
(151) 2022 12 27 (441) 2022 09 12
(732) DWORCZYK JERZY ATV GROUP CENTRUM FILMOWE  
ATV FILM, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Galeria gwiazd
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, fotokopiowanie, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama za  pośrednictwem 
sieci komputerowej, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, 
produkcja reklam radiowych i telewizyjnych, 38 usługi agencji infor-
macyjnej, prasowej, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji 
tekstowej i  obrazowej przy pomocy komputera, 41 usługi agencji 
modeli do pozowania, usługi artystów teatralnych, produkcja filmów, 
montaż programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie kon-
kursów piękności, prowadzenie studia filmowego, organizowanie ca-
stingów, fotografia 

(111) 359766 (220) 2013 09 10 (210) 418825
(151) 2022 11 21 (441) 2013 12 23
(732) CARITAS POLSKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Caritas
(510), (511) 4 świece, świece woskowe, świeczki, świece kuliste, świe-
ce kościelne, znicze, olejowe wkłady do  zniczy, parafinowe wkłady 
do zniczy, 5 zestawy pierwszej pomocy, żywność dietetyczna przy-
stosowana do celów medycznych, żywność dla niemowląt, 6 figur-
ki, statuetki z  metali nieszlachetnych, skarbonki metalowe, puszki 
(naczynia) blaszane, puszki kwestionariuszowe, puszki do  konserw 
metalowe, puszki, plakietki pamiątkowe metalowe, 9 publikacje 
w formie elektronicznej, magnetyczne i optyczne nośniki z nagrania-
mi audio i wideo, filmy z nagraniami audiowizualnymi, karty magne-
tyczne, telefoniczne, płatnicze, elektroniczne (publikacje-) [moduły 
ładowalne], 14 broszki, odznaczenia oraz inna biżuteria, breloczki (bi-
żuteria), zegary, zegarki, odznaczenia i znaczki z metali szlachetnych 
lub pokrywane nimi, 18 torby na zakupy, zwłaszcza z tkanin, paraso-
le, smycze, plecaki, 20 plakietki pamiątkowe niemetalowe, 21 wyro-
by ze szkła, fajansu i porcelany, skarbonki niemetalowe, 25 obuwie, 
odzież, zwłaszcza koszulki, nakrycia głowy, zwłaszcza chustki i apasz-
ki, czapki, kurtki, bluzy, 26 broszki (dodatki ubraniowe), 28 zabawki, 
maskotki i balony do zabawy, 30 żywność na bazie mąki, chleb, opła-
tek, 35 reklama, promocja, reklama: prasowa, radiowa, telewizyjna 
korespondencyjna, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
organizowanie kampanii w  mediach, reklama (rozpowszechnianie 
materiałów-) [ulotki, prospekty, druki, próbki], plakaty, naklejki, ga-
dżety reklamowe: zwłaszcza smycze, kubki, maskotki, flagi, długopi-
sy, rozprowadzanie towarów i produktów, banery, roll-up’y, maskotki 
i balony do reklamy, organizowanie i prowadzenie baz danych o wo-
lontariatach i odbiorcach ich pomocy,, 39 transport ludzi i towarów, 
włączając transport sanitarny, pakowanie i składowanie towarów, ra-
townictwo, pakowanie produktów i towarów, 43 przedszkola, bursy, 
domy samotnej matki, ośrodki przystosowane dla trudnej młodzie-
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ży, noclegownie, żłobki, domy pobytu dziennego, domy pobytu dla 
maltretowanych kobiet z  dziećmi, świetlice terapeutyczne, domy 
opieki, 44 usługi świadczone przez psychologów, terapeutów, apte-
karzy, usługi sanatoryjne, domy starców, hospicja, zakład opiekuń-
czo-leczniczy, hospicjum stacjonarne, hospicjum domowe, ośrodek 
pomocy psychologicznej, opieka nad sierotami, starcami, osobami 
upośledzonymi fizycznie lub umysłowo, usługi świadczone przez 
apteki, łaźnie publiczne, usługi w  zakresie opieki nad uchodźcami 
przebywającymi w Polsce, usługi w zakresie pomocy na rzecz ofiar 
klęsk żywiołowych, wojen i epidemii, udzielanie wsparcia psycholo-
gicznego dla wolontariuszy, 45 doradztwo i pomoc prawna, ośrodek 
pomocy prawnej, sporządzanie i opiniowanie umów cywilno-praw-
nych z zakresu wolontariatu 

(111) 359767 (220) 2021 09 09 (210) 533768
(151) 2022 12 28 (441) 2022 09 05
(732) BEŁUS KRZYSZTOF PROJEKTY EPOKSYDOWE, Glewiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EPOXY PROJECTS AND MOLDS
(540) 

(531) 19 03 01, 27 05 01
(510), (511) 2 Powłoki z  żywic epoksydowych, 20 Formy z  tworzyw 
sztucznych do produkcji mydła 

(111) 359768 (220) 2021 05 16 (210) 528921
(151) 2022 12 28 (441) 2022 09 12
(732) EM & EM M  PIETRUCHA M  DEPTUŁA SPÓŁKA JAWNA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Decco LIGHTING
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 11 Lampy stołowe, Światełka linkowe, łańcuchy z lampka-
mi, Lampki biurkowe, Lampki do czytania, Lampki na choinki świą-
teczne, Lampki nocne, Lampki oświetlenia wewnętrznego, do czyta-
nia, do pojazdów, Lampki przyczepiane do książki, Lampy w formie 
świeczki, Lampy LED, Stojące lampy, Elektryczne dekoracyjne kolo-
rowe światełka, Oświetlenie dekoracyjne, Elektryczne urządzenia 
oświetlenia dekoracyjnego 

(111) 359769 (220) 2020 02 05 (210) 509871
(151) 2022 12 22 (441) 2022 09 05
(732) TERMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Środa Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TERMAT
(540) 

(591) grafitowy, zielony
(531) 26 11 12, 27 05 01, 29 01 12

(510), (511) 19 betonowe materiały budowlane, konstrukcyjne ele-
menty niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe prefabryko-
wane elementy budowlane, niemetalowe elementy budowlane 
w  postaci płyt, nadproża niemetalowe, płyty betonowe, materiały 
budowlane i  konstrukcyjne niemetalowe, bloczki ogniotrwałe nie-
metalowe, bloczki betonowe, belki stropowe niemetalowe, belki 
betonowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne do  użytku w  bu-
downictwie, osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe, nie-
metalowe przewody kominowe do  zastosowania w  budownictwie, 
kominy niemetalowe, betonowe rury, płyty betonowe, betonowe 
ściany oporowe, betonowe płyty do nawierzchni drogowych, goto-
we betonowe elementy budowlane, 42 doradztwo budowlane, usłu-
gi projektowania domów i pustaków keramzytobetonowych, usługi 
projektowania stropów 

(111) 359770 (220) 2021 05 24 (210) 529235
(151) 2021 11 17 (441) 2021 08 02
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Naturell WITAMINA C dla dzieci
(540) 

(591) biały, zielony, niebieski, granatowy, czerwony, różowy, żółty
(531) 02 05 22, 02 05 23, 04 02 20, 05 07 09, 05 07 13, 05 05 19, 
05 05 20, 05 05 21, 24 17 20, 24 17 25, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 15
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do  twarzy i  ciała, serum 
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, 
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz-
ne, Preparaty kosmetyczne do  odchudzania, Preparaty do  golenia, 
Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ust-
nej i zębów, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy 
ustnej, Kosmetyczne preparaty do  pielęgnacji włosów, Kosmetycz-
ne preparaty do  opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chus-
teczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do  depilacji, 
Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będą-
ce przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, takie jak nielecznicze 
produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty 
do  higieny osobistej, Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, 
Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Produkty lecznicze, Pre-
paraty witaminowe do  celów medycznych, Minerały do  celów me-
dycznych, Mineralne dodatki do  żywności do  celów medycznych, 
Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające le-
czenie, Suplementy diety, Suplementy diety do użytku medycznego, 
Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze suplementy 
diety, Dietetyczne środki spożywcze do  celów medycznych, Środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, Dietetyczne 
substancje przystosowane do  celów medycznych, Preparaty zioło-
we do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do celów 
leczniczych, Produkty biobójcze do  celów medycznych, Produkty 
biologiczne do celów medycznych, Produkty bakteriobójcze do ce-
lów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty krwio-
pochodne, Produkty biotechnologiczne do  celów medycznych, 
Preparaty farmaceutyczne do  pielęgnacji skóry, Preparaty przeci-
wtrądzikowe, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki 
do czyszczenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki lecznicze, 
Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe, Okłady 
do celów medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środ-
ki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty i ma-
teriały diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty diagnostycz-
ne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty enzymatyczne 
do celów leczniczych, Gumy do żucia do celów leczniczych, Napoje, 
zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby me-
dyczne będące aparatami i instrumentami medycznymi, Odzież me-
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dyczna, Artykuły ortopedyczne i  przyrządy ułatwiające poruszanie 
się, Protezy i  sztuczne implanty, Okłady do  podtrzymywania ciała, 
Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy do fizjo-
terapii i  rehabilitacji, Plastry chłodzące do  celów medycznych, Sili-
konowe plastry żelowe do  leczenia blizn, Meble i pościel do celów 
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów 

(111) 359771 (220) 2021 01 20 (210) 523400
(151) 2022 11 16 (441) 2022 08 01
(732) REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA 
I KRWIOLECZNICTWA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bliscy Krewni
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 Propagowanie akcji pobierania krwi, Promocja idei 
honorowego krwiodawstwa, 41 Działalność edukacyjna w  zakresie 
promowania honorowego krwiodawstwa, Organizowanie szkoleń 
w dziedzinie krwiodawstwa, krwiolecznictwa i wytwarzania prepara-
tów krwiopochodnych, badań immunohematologicznych na potrze-
by krwiolecznictwa i krwiodawstwa, 44 Usługi związane z zasilaniem 
banku krwi, Organizacja ambulansowych zbiórek krwi, Organizowa-
nie i przeprowadzanie pobierania krwi, Krwiodawstwo 

(111) 359772 (220) 2021 01 20 (210) 523401
(151) 2022 11 16 (441) 2022 08 01
(732) REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA 
I KRWIOLECZNICTWA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bliscy Krewni
(510), (511) 35 Propagowanie akcji pobierania krwi, Promocja idei 
honorowego krwiodawstwa, 41 Działalność edukacyjna w  zakresie 
promowania honorowego krwiodawstwa, Organizowanie szkoleń 
w dziedzinie krwiodawstwa, krwiolecznictwa i wytwarzania prepara-
tów krwiopochodnych, badań immunohematologicznych na potrze-
by krwiolecznictwa i krwiodawstwa, 44 Usługi związane z zasilaniem 
banku krwi, Organizacja ambulansowych zbiórek krwi, Organizowa-
nie i przeprowadzanie pobierania krwi, Krwiodawstwo 

(111) 359773 (220) 2021 12 21 (210) 537974
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW PRZEKĄSKA MIĘSNA MINI SNACKI PLEŚNIOWE 
BEZ DODATKU FOSFORANÓW SOKOŁOWSKI ŚWIAT PRZEKĄSEK 
MIĘSNYCH Snacks Chips PRODUKT BEZGLUTENOWY 
(540) 

(591) czerwony, złoty, ciemnoczerwony, biały, czarny, niebieski
(531) 29 01 15, 27 05 01, 08 05 03, 26 13 25, 26 04 02, 26 04 05, 
26 04 16, 26 04 18

(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, dania gotowe na bazie mięsa, chipsy mięsne 

(111) 359774 (220) 2021 12 21 (210) 537979
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW SALAMI CHIPS O SMAKU CHILLI DOJRZEWAJĄ 
DO 3 TYGODNI 100 g produktu wyworzono z 160 g mięsa 
BEZ DODATKU: fosforanów glutaminianu sodu PRODUKT 
BEZGLUTENOWY 
(540) 

(591) czerwony, ciemnoczerwony, biały, czarny, zielony, 
jasnobrązowy, beżowy, żółty
(531) 29 01 15, 27 05 01, 27 07 01, 26 01 01, 26 01 04, 26 01 16, 26 01 17, 
26 01 18, 26 04 02, 26 04 08, 26 04 16, 26 04 17, 26 04 18, 26 13 25, 
08 05 03, 05 09 21, 26 11 01, 26 11 08, 11 03 20
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, dania gotowe na bazie mięsa, chipsy mięsne 

(111) 359775 (220) 2021 12 21 (210) 537980
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW SALAMI CHIPS O SMAKU CZOSNKU DOJRZEWAJĄ 
DO 3 TYGODNI 100 g produktu wyworzono z 160 g mięsa 
BEZ DODATKU: fosforanów glutaminianu sodu PRODUKT 
BEZGLUTENOWY
(540) 

(591) czerwony, ciemnoczerwony, biały, złoty, czarny, beżowy, 
różowy, zielony
(531) 29 01 15, 27 05 01, 27 07 01, 05 09 06, 05 09 21, 08 05 03, 
11 03 20, 26 01 01, 26 01 04, 26 01 16, 26 01 17, 26 01 18, 26 04 02, 
26 04 08, 26 04 16, 26 04 17, 26 04 18, 26 11 01, 26 11 08, 26 13 25
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, dania gotowe na bazie mięsa, chipsy mięsne 

(111) 359776 (220) 2021 12 21 (210) 537981
(151) 2022 11 29 (441) 2022 08 16
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW SALAMI CHIPS O SMAKU JALAPENO DOJRZEWAJĄ 
DO 3 TYGODNI 100 g produktu wyworzono z  160 g mięsa BEZ 
DODATKU: fosforanów glutaminianu sodu 
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(540) 

(591) czerwony, ciemnoczerwony, biały, czarny, zielony, żółty, beżowy
(531) 05 09 21, 08 05 03, 11 03 20, 26 01 01, 26 01 04, 26 01 16, 
26 01 17, 26 01 18, 26 04 02, 26 04 08, 26 04 16, 26 04 17, 26 04 18, 
26 11 02, 26 11 08, 26 13 25, 27 05 01, 27 07 01, 29 01 15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, dania gotowe na bazie mięsa, chipsy mięsne 

(111) 359777 (220) 2021 03 23 (210) 526501
(151) 2022 12 27 (441) 2022 09 12
(732) TALAREK BOGDAN, Pruszków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) brązowy
(531) 29 01 07, 26 13 25
(510), (511) 41 Organizowanie i  prowadzenie koncertów, balów, 
kongresów, szkoleń, sympozjów, kursów i konferencji, organizowa-
nie i prowadzenie przyjęć, targów i wystaw związanych z edukacją 
i kulturą, konkursów i zawodów, loterii, imprez firmowych i plene-
rowych, organizacja i prowadzenie wyjazdów i  imprez integracyj-
nych, organizacja i  prowadzenie obozów i  zawodów sportowych, 
organizacja i  prowadzenie obozów wakacyjnych, wypożyczania 
sprzętu do oświetlania sceny, organizowanie ogródków zabaw dla 
dzieci, pokazów kaskaderskich, sportów ekstremalnych, turnie-
jów rycerskich, przedstawień teatralnych, występów muzycznych, 
spektakli laserowych i  pirotechnicznych, parki rozrywki, usługi 
związane z  organizowaniem i  obsługą dyskotek, fotografowanie, 
filmowanie, gimnastyka (instruktaż), prowadzenie kasyn i  salo-
nów gier hazardowych, obsługa sal gry, obsługa gier w  systemie 
on-line, prowadzenie klubów bilardowych, usługi rozrywki, usługi 
związane z  organizacją imprez karaoke, usługi klubowe (naucza-
nie lub rozrywka), kluby zdrowia, kluby nocne, usługi edukacyjne, 
usługi rekreacji, kluby fitness, obsługa pól golfowych, obsługa sal 
kinowych, usługi zespołów muzycznych, publikowanie książek 
i tekstów innych niż reklamowe, studia filmowe, studia nagrań, wy-
najmowanie stadionów, tłumaczenia, usługi reporterskie, wynaj-
mowanie kortów tenisowych, wypożyczanie sprzętu do paintballa 
i nordic walking, wypożyczanie sprzętu narciarskiego, wypożycza-
nie sprzętu i gier sportowych, informacje o wypoczynku i rozryw-
ce, usług edukacyjne świadczone przez turystyczne placówki wy-
poczynkowe, tresura zwierząt, prowadzenie szkółek jazdy konnej, 
jazdy narciarskiej, przejażdżki powozami, kuligi, wędkarstwo, my-
ślistwo sportowe i rekreacyjne, organizowanie polowań, 43 Hotele, 
pensjonaty, ośrodki wczasowe, domy wypoczynkowe, domy tury-
styczne, schroniska młodzieżowe, kempingi i obozowiska, rezerwa-
cje miejsc w hotelach, rezerwacje miejsc w pensjonatach, restaura-
cje, kawiarnie, bary, wynajmowanie sal zwłaszcza na  posiedzenia, 
szkolenia oraz imprezy, wynajmowanie domków letniskowych, 

usługi cateringowe, wypożyczanie namiotów i  innych konstrukcji 
przenośnych, wypożyczanie mebli, w tym mebli ogrodowych, cate-
ringowych i konferencyjnych, bielizny stołowej, naczyń i sztućców, 
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, usługi w zakresie wyposażenia i urządzeń kempingowych, 
hotele dla zwierząt, usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach 
wypoczynkowych, 44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, 
Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Salony masa-
żu, odnowy biologicznej i  spa, usługi saun, solaria, aromaterapia, 
salony fryzjerskie, salony piękności, manicure, pedicure, tatuowa-
nie, usługi związane z  rolnictwem, ogrodnictwem i  leśnictwem, 
hodowla zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt, pielęgnacja 
trawników, układanie kompozycji kwiatowych, placówki rekonwa-
lescencji, sanatoria, pomoc medyczna, kliniki medyczne, usługi ku-
racji uzdrowiskowych 

(111) 359778 (220) 2021 03 31 (210) 526926
(151) 2022 12 28 (441) 2022 09 12
(732) SALAD STORY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HARU RAMEN & MORE
(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 09 01 05, 26 01 16, 26 01 18, 27 05 01, 28 03 99, 29 01 04
(510), (511) 29 Desery jogurtowe, Desery mleczne, Desery owo-
cowe, Dipy serowe, Dżemy, Ekstrakty do  zup, Galaretki mięsne, 
Gotowe dania z  mięsa, Gotowe posiłki zawierające jajka, Gotowe 
produkty z  warzyw, Gotowe posiłki zawierające kurczaka, Gula-
sze, Hamburgery, Hummus, Jogurty, Kaszanka, Kiełbasy wędzone, 
Koktajle lodowe, Koncentraty zup, Mielonki (konserwy), Konserwy 
rybne, Konserwy, marynaty, Konserwy mięsne, Konserwy drobio-
we, Konserwowane warzywa, Napoje mleczne, Nasiona jadalne, 
Oleje do gotowania, Owoce morza [nieżywe], Przetworzone owoce 
morza, Konserwowe owoce morza, Owoce morza konserwowane, 
Suszone owoce morza, Gotowane owoce morza, Mrożone owoce 
morza, Solone i  fermentowane owoce morza, Owoce morza ugo-
towane w sosie sojowym, Owoce przetworzone, Owoce w syropie, 
Pasta rybna, Pasty mleczne do  smarowania, Pasty przyrządzone 
z  orzechów, Pasty rybne, Pasztety, Pikle, Podroby, Potrawy rybne, 
Potrawy mięsne gotowane, Produkty z indyka, Produkty z jagnięci-
ny, Produkty z owoców morza, Przetwory owocowe, Ryby przetwo-
rzone, Sałatki gotowe, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Sałatka 
z kurczaka, Sałatka z  ikrą ryb cefalowatych, Sałatka ziemniaczana, 
Sałatki podawane na przystawkę, Sałatki z roślin strączkowych, Wa-
rzywa gotowane, Warzywa marynowane, Warzywa konserwowane, 
Warzywa suszone, Wywary i  buliony, Wywar z  warzyw, Zupy, 30 
Babeczki, Makaron sojowy (harusame, nieugotowany), Kluski ra-
men, Bagietki, Bajgle, Bułki, Chleb, Ciastka, Cukier, Dania na bazie 
ryżu, Dania gotowe zawierające głównie makaron, Drób w cieście, 
Gotowe produkty spożywcze w  postaci sosów, Gotowe przekąski 
na bazie zbóż, Gotowe sosy, Kanapki, Kasze, Knedle, Krakersy, Ku-
skus, Makarony, Marynaty, Mięsne sosy, Muesli, Nachos, Naleśniki, 
Paszteciki, Placki, Przekąski na  bazie zbóż, Przyprawy, Quiche, Ri-
sotto, Rogaliki, Sosy do sałatek, Sosy jako przyprawy, Sushi, Tarty, 
Tosty, Żywność wytwarzana z opiekanych ziaren zbożowych, Żyw-
ność zawierająca głównie kakao, 32 Bazy do koktajli bez alkoholu, 
Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe wyciągi z  owo-
ców, Bezalkoholowy jabłecznik, Bezalkoholowe napoje niskoka-
loryczne, Lemoniada, Napoje aromatyzowane owocami, Napoje 
energetyzujące, Napoje dla sportowców, Napoje izotoniczne, Soki, 
Soki warzywne, Soki owocowe do użytku jako napoje, Woda, 35 Ad-
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ministracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Admi-
nistrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, Ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą w  zakresie franchisingu, 
Administrowanie działalnością handlową, Administrowanie i orga-
nizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie odnoszące 
się do metod sprzedaży, Doradztwo biznesowe, Doradztwo i kon-
sultacje w zakresie działalności gospodarczej, Dystrybucja materia-
łów reklamowych, Dystrybucja materiałów promocyjnych, Zarzą-
dzanie w zakresie zamówień w handlu, Handlowe usługi doradcze 
dotyczące franchisingu, Handlowe informacje i  porady udziela-
ne konsumentom, Konsultacja handlowa, Organizowanie imprez, 
wystaw, targów i  pokazów do  celów handlowych, promocyjnych 
i reklamowych, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach 
franchisingu, Pomoc w  zarządzaniu biznesowym w  ramach kon-
traktu franczyzowego, Przetwarzanie danych, Reklama, Marketing, 
Udostępnianie informacji handlowych, Usługi handlu elektronicz-
nego, mianowicie dostarczanie informacji konsumenckich o  pro-
duktach za  pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do  celów 
reklamowych i sprzedaży, Wynajmowanie powierzchni na cele re-
klamowe, Zarządzanie biznesowe dla sklepów, Sprzedaż detaliczna 
i/lub  hurtowa następujących towarów: desery jogurtowe, desery 
mleczne, desery owocowe, dipy serowe, dżemy, ekstrakty do zup, 
galaretki mięsne, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki zawierające 
jajka, gotowe produkty z warzyw, gotowe posiłki zawierające kur-
czaka, gulasze, hamburgery, hummus, jogurty, kaszanka, kiełbasy 
wędzone, koktajle lodowe, koncentraty zup, Mielonki (konserwy), 
Konserwy rybne, konserwy, marynaty, konserwy mięsne, konser-
wy drobiowe, konserwowane warzywa, napoje mleczne, nasiona 
jadalne, oleje do gotowania, owoce morza [nieżywe], przetworzo-
ne owoce morza, konserwowe owoce morza, owoce morza kon-
serwowane, suszone owoce morza, gotowane owoce morza, mro-
żone owoce morza, solone i  fermentowane owoce morza, owoce 
morza ugotowane w  sosie sojowym owoce przetworzone, owoce 
w syropie, pasta rybna, pasty mleczne do smarowania, pasty przy-
rządzone z orzechów, pasty rybne, pasztety, pikle, podroby, potra-
wy rybne, potrawy mięsne gotowane, produkty z indyka, produkty 
z jagnięciny, produkty z owoców morza, przetwory owocowe, ryby 
przetworzone, sałatki gotowe, sałatki owocowe, sałatki warzywne, 
sałatka z kurczaka, sałatka z ikrą ryb cefalowatych, sałatka ziemnia-
czana, sałatki podawane na  przystawkę, sałatki z  roślin strączko-
wych, warzywa gotowane, warzywa marynowane, warzywa kon-
serwowane, warzywa suszone, wywary i buliony, wywar z warzyw, 
zupy, babeczki, bagietki, bajgle, bułki, chleb, ciastka, cukier, dania 
na bazie ryżu, dania gotowe zawierające makaron, drób w cieście, 
gotowe produkty spożywcze w  postaci sosów, gotowe przekąski 
na  bazie zbóż, gotowe sosy, kanapki, kasze, knedle, krakersy, ku-
skus, makarony, marynaty, mięsne sosy, muesli, nachos, naleśniki, 
paszteciki, placki, przekąski na  bazie zbóż, przyprawy, quiche, ri-
sotto, rogaliki, sosy do sałatek, sosy [przyprawy], sushi, tarty, tosty, 
żywność wytwarzana z  opiekanych ziaren zbożowych, żywność 
zawierająca kakao, bazy do  koktajli bez alkoholu, bezalkoholowe 
napoje gazowane, bezalkoholowe wyciągi z owoców, bezalkoholo-
wy jabłecznik, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, lemoniada, 
napoje aromatyzowane owocami, napoje energetyzujące, napo-
je dla sportowców, napoje izotoniczne, soki, soki warzywne, soki 
owocowe do użytku jako napoje, woda, 43 Usługi restauracji z da-
niami ramen, Bary, Bary sałatkowe, Usługi kateringowe, Doradztwo 
kulinarne, Herbaciarnie, Kawiarnia, Koktajlbary, Lodziarnie, Hote-
le, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i  turystyczne, 
Organizowanie posiłków w  hotelach, Restauracje, Pizzerie, Puby, 
Snack-bary, Stołówki, Usługi cateringu zewnętrznego, Bary bistro, 
Bary z  kanapkami, Usługi restauracyjne, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu na zjazdy, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do ob-
sługi wydarzeń, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem 
pomieszczeń na  uroczystości towarzyskie, Zapewnianie żywności 
i napojów w restauracjach 

(111) 359779 (220) 2021 10 08 (210) 535007
(151) 2022 12 28 (441) 2022 09 05
(732) DUDA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KIERUNEK USTKA

(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 01 15 24, 27 05 01, 29 01 04, 29 01 11
(510), (511) 35 Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych 
i  komercyjnych, 36 Finansowanie nieruchomości, Dzierżawa nie-
ruchomości [tylko nieruchomości], Wycena nieruchomości, Po-
wiernictwo nieruchomości, Agencje nieruchomości, Zarządzanie 
nieruchomością, Zarządzanie nieruchomościami, Wynajem nieru-
chomości, Administrowanie nieruchomościami, Usługi kredyto-
wania nieruchomości, Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], 
Wyceny finansowe nieruchomości, Ocena nieruchomości [wycena], 
Usługi wyceny nieruchomości, Wycena nieruchomości [finansowa], 
Usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, Usługi agencji 
w zakresie komercyjnych nieruchomości, 37 Konserwacja nierucho-
mości, Remont nieruchomości, Budowa nieruchomości komercyj-
nych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa budynków 
mieszkalnych i  komercyjnych, Budowa domów, Budowa sklepów, 
42 Oględziny nieruchomości, Projektowanie budowlane, Projek-
towanie urbanistyczne, Projektowanie techniczne, Projektowanie 
wnętrz komercyjnych, Usługi w  zakresie projektowania komercyj-
nego, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków 
komercyjnych 

(111) 359780 (220) 2020 05 28 (210) 514050
(151) 2022 12 27 (441) 2022 09 12
(732) ZAKRZOWSKI TADEUSZ P H  NANA, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAKIE BUTY
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 27 05 01, 26 11 01, 26 11 08, 29 01 12
(510), (511) 25 obuwie, w tym obuwie piłkarskie, gimnastyczne, pla-
żowe, wykonane z drewna, botki, buty sportowe, buty sznurowane, 
sandały, kalosze, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, cholewki 
do obuwia, czubki do butów, podeszwy butów 

(111) 359781 (220) 2021 06 11 (210) 530185
(151) 2021 12 15 (441) 2021 07 12
(732) CAT MOSOLF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ciemno-Gnojna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) cmpl
(510), (511) 12 Autobusy, Autokary, Ciężarówki, Ciężarówki transpor-
towe, Części i akcesoria do pojazdów, Części i akcesoria do pojazdów 
lądowych, Części konstrukcyjne do ciężarówek, Części konstrukcyjne 
do samochodów, Lądowe pojazdy i środki transportu, Lądowe pojaz-
dy mechaniczne, Pojazdy, Pojazdy do podróżowania drogą lądową, 
Pojazdy do poruszania się po lądzie, Pojazdy do poruszania się drogą 
lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, Pojazdy do poruszania się, 
Pojazdy do  przewozu ładunków, Pojazdy do  przewozu pasażerów, 
Pojazdy do użytku na lądzie, Pojazdy drogowe [do transportu], Pojaz-
dy elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Pojazdy i środki transportu, Po-
jazdy mechaniczne, Samochody, Samochody elektryczne, Samocho-
dy hybrydowe, Samochody osobowe, Samochody osobowe i części 
konstrukcyjne do nich, Samochody półciężarowe, Urządzenia do po-
ruszania się po lądzie, 35 Usługi administracyjne w zakresie odpraw 
celnych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  pojazdami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, Usługi sprze-
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daży hurtowej w związku z pojazdami, Zarządzanie flotą pojazdów 
[dla osób trzecich], 36 Gwarancje w zakresie pojazdów, Organizowa-
nie płatności opłat celnych, Organizowanie zbierania opłat celnych, 
Organizowanie zwrotu opłat celnych, Usługi gwarancyjne w zakresie 
pojazdów drogowych, Usługi podatkowe i  celne, Usługi w  zakresie 
zwrotu opłat celnych, Zapewnianie gwarancji związanych z używa-
nymi silnikowymi pojazdami lądowymi, 37 Czyszczenie pojazdów, 
Doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, Instalacja części zamien-
nych do  pojazdów, Instalowanie części do  pojazdów, Instalowanie 
gotowych elementów konstrukcyjnych, Instalowanie urządzeń 
do  zabezpieczania pojazdów, Instalowanie wyposażenia samocho-
dowego, Kompleksowe czyszczenie pojazdów, Kompleksowe czysz-
czenie samochodów, Konserwacja części i akcesoriów do komercyj-
nych lądowych pojazdów silnikowych, Konserwacja i naprawa opon, 
Konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych do transportu pasaże-
rów, Konserwacja i naprawa pojazdów, Konserwacja i naprawa silni-
ków, Konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, Konserwacja lub 
naprawa pojazdów samochodowych, Konserwacja pojazdów, Kon-
serwacja pojazdów mechanicznych, Konserwacja samochodów, 
Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Konserwacja, serwis, stro-
jenie i naprawa silników, Konserwacja silników spalinowych, Kontrola 
pojazdów przed przeprowadzeniem konserwacji, Kontrola pojazdów 
przed przeprowadzeniem naprawy, Kontrola samochodów i ich czę-
ści przed konserwacją i naprawą, Konwersja pojazdów [silniki], Lakie-
rowanie, Malowanie pojazdów mechanicznych, Malowanie samo-
chodów, Montaż [instalowanie] akcesoriów do  pojazdów, Montaż 
[instalowanie] części do pojazdów, Mycie pojazdów, Mycie pojazdów 
mechanicznych, Naprawa ciężarówek, Naprawa elementów silników, 
Naprawa i  konserwacja automatycznych skrzyni biegów, Naprawa 
i  konserwacja części podwozia oraz nadwozia pojazdów, Naprawa 
i konserwacja pojazdów lądowych, Naprawa i konserwacja pojazdów 
mechanicznych i silników do nich, Naprawa i konserwacja pojazdów 
elektrycznych, Naprawa i  konserwacja pojazdów mechanicznych, 
ich  części oraz silników pojazdów, mechanicznych i  części do  nich, 
Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i ich części, Napra-
wa i konserwacja silników pojazdów mechanicznych, Naprawy i kon-
serwacja samochodów, Naprawy i  obsługa samochodów, Naprawy 
przyczep, Naprawy samochodów, Obsługa i naprawy pojazdów silni-
kowych, Odnawianie pojazdów, Organizowanie naprawy pojazdów, 
Organizowanie konserwacji silników pojazdów lądowych, Organizo-
wanie naprawy silników pojazdów lądowych, Organizowanie wsta-
wiania szyb do wymiany w pojazdach, Polerowanie [czyszczenie] po-
jazdów, Polerowanie pojazdów, Polerowanie samochodów, Przegląd 
pojazdów, Przegląd samochodów, Przegląd silników, Regeneracja 
silników, Regulacja silników, Regulacja [tuning] pojazdów, Remont 
pojazdów, Serwisowanie (przegląd) silników pojazdów, Udzielanie 
informacji związanych z  naprawą lub konserwacją samochodów, 
Usługi doradcze w zakresie konserwacji pojazdów, Usługi doradcze 
w zakresie naprawy pojazdów, Usługi informacyjne i doradcze zwią-
zane z naprawą pojazdów, Usługi konserwacji i naprawy pojazdów 
silnikowych, Usługi tuningu pojazdów, Usługi w zakresie konserwacji 
pojazdów silnikowych, Usługi w zakresie odnawiania samochodów, 
39 Czarterowanie pojazdów do transportu, Doradztwo w dziedzinie 
usług transportowych świadczone przez centra obsługi, telefonicz-
nej i  infolinie, Dostarczanie dokumentów, Dostarczanie informacji 
dotyczących transportu, Dostarczanie ładunków drogą lądową, Do-
starczanie pojazdów, Dostarczanie przesyłek, Dostarczanie towarów, 
Dostawa towarów, Dostawa towarów drogą kolejową, Dzierżawa 
magazynów, Dzierżawa samochodów ciężarowych, Informacja o ma-
gazynowaniu, Informacja o  transporcie, Informacja o  składowaniu, 
Kontraktowy wynajem pojazdów, Kontrola towarów przeznaczo-
nych do transportu, Ładowanie i wyładowanie pojazdów, Ładowanie 
towarów, Logistyka transportu, Magazynowanie, Magazynowanie 
celne, Magazynowanie części pojazdów, Magazynowanie części, Ma-
gazynowanie i składowanie, Magazynowanie ładunków, Magazyno-
wanie ładunku przed transportem, Magazynowanie towarów, Maga-
zynowanie towarów w dużych ilościach, Nawigacja (ustalanie poło-
żenia, wytyczanie trasy), Obsługa ładunków, Odbieranie i dostarcza-
nie paczek i  towarów, Odbieranie ładunku, Odbieranie paczek, 
Odbieranie paczek drogą lądową, Odbiór, transport i dostawa towa-
rów, Organizacja transportu powietrznego, morskiego i  lądowego, 
Organizacja wynajmu pojazdów, Organizowanie holowania, Organi-
zowanie i świadczenie usług transportowych drogą lądową, morską 
i, powietrzną, Organizowanie odbierania towarów, Organizowanie 
rozładunku towarów, Organizowanie składowania towarów, Organi-

zowanie transportu, Organizowanie transportu drogą lądową mor-
ską i powietrzną, Organizowanie transportu ładunków, Organizowa-
nie transportu towarów, Organizowanie wynajmu pojazdów, Organi-
zowanie wynajmu samochodów, Organizowanie wynajmu wszelkich 
środków transportu, Organizowanie wypożyczania pojazdów, Pako-
wanie, Pakowanie artykułów do transportu, Pakowanie i  składowa-
nie towarów, Pakowanie ładunków, Pakowanie towarów, Pakowanie 
towarów podczas transportu, Parkowanie i przechowywanie pojaz-
dów, Przechowywanie części do pojazdów mechanicznych, Przecho-
wywanie ładunków po  ich  transporcie, Przechowywanie ładunku 
przed przewozem, Przechowywanie pojazdów, Przechowywanie to-
warów pod zamknięciem celnym, Przewóz ładunków, Przewóz samo-
chodami ciężarowymi, Przewóz towarów, Przewożenie, Przewożenie 
i dostarczanie towarów, Rozładunek towarów, Składowanie, Składo-
wanie i dostarczanie towarów, Składowanie ładunków, Składowanie 
towarów, Składowanie towarów przed i po transporcie, Składowanie 
towarów w transporcie, Spedycja, Spedycja ładunków, Spedycja to-
warów, Towary (Składowanie-), Transport, Transport dokumentów, 
Transport drogowy, Transport drogowy ładunków, Transport i dosta-
wy towarów, Transport i składowanie, Transport i składowanie towa-
rów, Transport kolejowy, Transport lądowy, Transport ładunków, 
Transport ładunku drogą lądową, Transport ładunku pojazdem lądo-
wym, Transport pojazdami do  ciężkich ładunków, Transport pojaz-
dów, Transport pojazdów mechanicznych, Transport samochodami 
ciężarowymi, Transport samochodowy, Transport towarów, Trans-
port towarów koleją, Transport-Usługi nawigacji, Transport wynaję-
tych samochodów, Udostępnianie pojazdów do wynajmu, Udziela-
nie informacji dotyczących transportu ładunków, Udzielanie infor-
macji dotyczących pośrednictwa w przewozie ładunków, Udzielanie 
informacji na  temat transportu samochodowego, Udzielanie infor-
macji na  temat usług kierowania pojazdami, Udzielanie informacji 
o usługach tymczasowego składowania, Udzielanie Informacji zwią-
zanych z usługami rozładunku towarów, Udzielanie informacji zwią-
zanych z  usługami magazynowania, Udzielanie porad związanych 
z usługami spedycyjnymi, Umieszczanie ładunku w pojazdach, Usłu-
gi agencji spedycyjnej, Usługi agencji spedycji towarów, Usługi agen-
cji transportowej w  zakresie organizowania transportu towarów, 
Usługi doradcze w zakresie magazynowania towarów, Usługi dorad-
cze związane z  transportem towarów, Usługi doradcze związane 
z transportem drogowym, Usługi dostarczania ładunków, Usługi do-
stawcze, Usługi informacyjne związane z transportem, Usługi infor-
macyjne związane z  przechowywaniem, Usługi informacyjne zwią-
zane z  transportem towarów, Usługi kierowców, Usługi ładowania, 
Usługi prowadzenia pojazdów, Usługi przeładunkowe, Usługi prze-
wozu, Usługi przewozowe towarów, Usługi przewoźnika, Usługi prze-
wozu ładunków, Usługi rozładowywania i przepakowywania, Usługi 
składów w zakresie przechowywania pojazdów, Usługi składowania, 
Usługi składowania towarów, Usługi spedycji, Usługi spedycji ładun-
ku drogą lądową, Usługi spedycyjne, Usługi transportowe, Usługi 
transportu drogowego ładunków, Usługi transportu drogowego, 
Usługi transportu ładunków, Usługi transportu pojazdami silnikowy-
mi, Usługi transportu pojazdami, Usługi transportu samochodami 
silnikowymi, Usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania [trans-
port], Usługi w zakresie organizowania transportu, Usługi w zakresie 
organizowania transportu drogowego, Usługi w zakresie rozładunku 
towarów, Usługi w  zakresie spedycji towarów, Usługi w  zakresie 
transportu towarów, Usługi w zakresie transportu samochodami cię-
żarowymi, Usługi wynajmu lądowych pojazdów silnikowych, Usługi 
wynajmu pojazdów silnikowych, Usługi wynajmu pojazdów samo-
chodowych, Usługi wynajmu samochodów, Usługi wynajmu związa-
ne z transportem i magazynowaniem, Usługi związane z magazyno-
waniem towarów, Wynajem ciężarówek i  przyczep, Wynajem ma-
szyn i urządzeń do załadunku i rozładunku, Wynajem pojazdów, Wy-
najem pojazdów ciężarowych, Wynajem pojazdów silnikowych, 
Wynajem pojazdów transportowych na umowę, Wynajem pojazdów 
transportowych, Wynajem pojazdów z kierowcą, Wynajem przyczep, 
Wynajem przyczep do przewozu samochodów, Wynajem samocho-
dów, Wynajem samochodów ciężarowych, Wynajem silnikowych po-
jazdów lądowych, Wynajmowanie transportu drogowego, Wypoży-
czanie i wynajem pojazdów, Wypożyczanie, zwłaszcza samochodów 
osobowych i  ciężarówek, Wypożyczanie przyczep, Wypożyczanie 
przyczep drogowych, Wypożyczanie przyczep samochodowych, 
Wypożyczanie samochodów, Wypożyczanie środków transportu, 
Załadunek i rozładunek towarów 
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(111) 359782 (220) 2022 08 22 (210) 546382
(151) 2022 12 21 (441) 2022 09 05
(732) WASĄŻNIK BARTŁOMIEJ, Pułtusk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WENECJA PUŁTUSK
(540) 

(591) niebieski, jasnoniebieski, żółty, jasnożółty, zielony, czerwony, 
czarny, biały
(531) 05 01 03, 05 01 05, 05 01 11, 05 01 16, 07 11 01, 18 03 01, 
18 03 23, 21 03 01, 24 01 05, 24 01 08, 24 01 10, 24 01 11, 24 07 01, 
24 07 13, 25 07 20, 27 05 01, 27 05 08, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 11, 
27 05 21, 29 01 15
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi re-
zerwacji biletów na  atrakcje i  wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Edukacja, rozrywka i  sport, Publikowanie, sprawozdaw-
czość i pisanie tekstów 

(111) 359783 (220) 2022 08 26 (210) 546551
(151) 2023 01 05 (441) 2022 09 12
(732) BANGKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BANGKOK MASAŻ TAJSKI I SPA
(540) 

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

(111) 359784 (220) 2022 09 09 (210) 547032
(151) 2023 01 05 (441) 2022 09 19
(732) KRAWCZYK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Proszówki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KRAWCZYK RENTAL
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 27 05 01, 27 05 08, 27 05 09, 27 05 17, 27 05 21, 27 05 24, 
26 01 01, 26 01 03, 26 01 18, 29 01 13
(510), (511) 37 Informacja o  najmie sprzętu budowlanego, Udo-
stępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, Udzielanie in-

formacji w związku z wynajmem maszyn i urządzeń budowlanych, 
Udzielanie informacji związanych z  wynajmem maszyn do  czysz-
czenia podłóg, Udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem 
urządzeń do mycia samochodów, Udzielanie informacji związanych 
z  wynajmem maszyn i  urządzeń górniczych, Udzielanie informa-
cji związanych z  wypożyczaniem mopów, Usługi w  zakresie wy-
pożyczania maszyn na potrzeby inżynierii wodno-lądowej, Usługi 
w zakresie wypożyczania narzędzi, Wynajem betoniarek, Wynajem 
buldożerów, Wynajem ciężkiego sprzętu, Wynajem desek ruszto-
waniowych, Wynajem drabin, Wynajem dźwigów do  dużych cię-
żarów, Wynajem i  konserwacja podestów roboczych, Wynajem 
kompresorów powietrza, Wynajem koparek, Wynajem ładowarek 
akumulatorów, Wynajem ładowarek przegubowych, Wynajem la-
tarni sygnalizacyjnych, Wynajem maszyn do  czyszczenia dywani-
ków i  chodników, Wynajem maszyn do  czyszczenia mebli tapice-
rowanych, Wynajem maszyn do  pompowania betonu, Wynajem 
maszyn do prasowania, Wynajem maszyn do robót drogowych, Wy-
najem maszyn, narzędzi i urządzeń do użytku w budowie budyn-
ków, Wynajem minikoparek, Wynajem młotków, Wynajem napo-
wietrznych platform roboczych, Wynajem narzędzi budowlanych, 
Wynajem narzędzi ręcznych i  narzędzi z  napędem elektrycznym, 
Wynajem platform i rusztowań, Wynajem platform roboczych uno-
szących do użytku w budownictwie, Wynajem pomp do drenażu, 
Wynajem przemysłowych urządzeń stosowanych do  suszenia na-
czyń, Wynajem rusztowań, Wynajem rusztowań budowlanych oraz 
platform budowlanych, Wynajem rynien zsypowych, Wynajem 
sprężarek gazu lub powietrza, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzę-
tu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i  konserwacyjne-
go, Wynajem sprzętu budowlanego, Wynajem sprzętu konstrukcyj-
nego i budowlanego, Wynajem sprzętu do betonowania, Wynajem 
sprzętu do  czyszczenia, Wynajem sprzętu do  konserwacji pojaz-
dów, Wynajem sprzętu do  oczyszczania dróg, Wynajem sprzętu 
do przenoszenia materiałów, Wynajem sprzętu do robót ziemnych 
i  koparek, Wynajem sprzętu do  robót ziemnych, Wynajem stalo-
wych wież, Wynajem suwnic, Wynajem urządzeń do  czyszczenia, 
Wynajem urządzeń do  podnoszenia do  użytku w  budownictwie, 
Wynajem urządzeń do zszywania (do  łączenia zszywkami), Wyna-
jem urządzeń hydraulicznych, Wynajem urządzeń wiertniczych, 
Wynajem urządzeń wiertniczych i  górniczych, Wynajem wież alu-
miniowych, Wynajem wyciągarek do drzew, Wynajem żurawi, Wy-
pożyczanie koparek do  rowów prowadzonych przez operatora, 
Wypożyczanie ładowarek o  sterowaniu burtowym, Wypożycza-
nie maszyn budowlanych, Wypożyczanie maszyn do  czyszczenia 
podłóg, Wypożyczanie maszyn do  czyszczenia, Wypożyczanie 
maszyn i urządzeń do czyszczenia i mycia, Wypożyczanie maszyn 
i urządzeń do czyszczenia, mycia i suszenia, Wypożyczanie maszyn 
do robót ziemnych, Wypożyczanie maszyn i urządzeń górniczych, 
Wypożyczanie mopów, Wypożyczanie napinaczy do wykładzin dy-
wanowych, Wypożyczanie narzędzi do  wykonywania odwiertów 
naftowych, Wypożyczanie nożyc do dywanów, Wypożyczanie po-
jazdów budowlanych do burzenia, Wypożyczanie przemysłowych 
maszyn czyszczących, Wypożyczanie samobieżnych koparek do ro-
wów, Wypożyczanie samobieżnych platform podnośnych, Wypoży-
czanie urządzeń do oczyszczania strumieniowo-ściernego, Wypo-
życzanie urządzeń do podnoszenia osób, Wypożyczanie urządzeń 
do mycia samochodów, Wypożyczanie urządzeń do podwodnego 
oczyszczania strumieniowo-ciśnieniowego, Wypożyczanie urzą-
dzeń do  podnoszenia, Wypożyczanie urządzeń motoryzacyjnych 
do  użytku przy wykopach, Wypożyczanie urządzeń motoryzacyj-
nych do  użytku w  górnictwie, Wypożyczanie urządzeń napraw-
czych, Wypożyczanie urządzeń stosowanych w  budownictwie, 
Czyszczenie silników elektrycznych, Czyszczenie maszyn, Informa-
cja o  naprawach, Informacja o  konserwacji sprzętu pomiarowego 
i urządzeń testujących, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, 
Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie urzą-
dzeń elektrycznych, Wynajem przenośnych ładowarek, Usługi do-
ładowywania pojazdów elektrycznych, Ładowanie baterii i  innych 
urządzeń magazynujących energię oraz wynajem sprzętu do nich, 
Ładowanie akumulatorów do  pojazdów, Doładowywanie baterii 
i  akumulatorów, Doładowywanie akumulatorów, Serwis urządzeń 
elektronicznych, Serwis elektrycznych urządzeń konsumenckich, 
Serwis i  naprawa mechanicznych platform dostępowych, Kon-
serwacja, serwis i  naprawa pojazdów, Serwis i  naprawa urządzeń 
do podnoszenia, Konserwacja, serwis, strojenie i naprawa silników, 
Serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, Konserwacja, serwis i na-
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prawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, Naprawa 
maszyn przemysłowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urzą-
dzeń do załadunku-rozładunku, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i  urządzeń elektronicznych, Naprawa i  konserwacja maszyn rol-
niczych, Naprawa lub konserwacja maszyn i  narzędzi rolniczych, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją ma-
szyn i  przyrządów rolniczych, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i  urządzeń budowlanych, Udzielanie informacji związanych z  na-
prawą lub konserwacją maszyn i urządzeń budowlanych, Naprawa 
i konserwacja sprężarek, Naprawa i konserwacja instalacji elektro-
nicznych, Konserwacja instalacji przemysłowych, Udzielanie infor-
macji związanych z  naprawą lub konserwacją przemysłowych in-
stalacji i urządzeń chemicznych, Usługi budowlane, konstrukcyjne, 
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi budowlane, Usługi rozbiórko-
we, Usługi brukarskie, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi do-
radztwa budowlanego 

(111) 359785 (220) 2022 09 12 (210) 547052
(151) 2023 01 05 (441) 2022 09 19
(732) TOTALMONEY PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) totalmoney pl
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 08, 27 05 15, 27 05 17, 27 05 24, 
24 17 01, 24 17 02, 26 04 02, 26 04 05, 26 04 16, 26 04 18, 26 04 22
(510), (511) 35 Udostępnianie miejsca na  stronach internetowych 
na  reklamę towarów i  usług, Informacja marketingowa, 36 Pośred-
nictwo w  umowach kredytowych, Pośrednictwo w  zakresie kredy-
tów hipotecznych, 41 Publikacja treści redakcyjnych stron dostęp-
nych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej 

(111) 359786 (220) 2022 08 31 (210) 546735
(151) 2023 01 05 (441) 2022 09 12
(732) WARSKI CEZARY, Bolegorzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEGUM
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 05, 27 05 11, 27 05 19
(510), (511) 12 Opony pneumatyczne i  dętki do  motocykli, Opony 
do pojazdów ciężarowych, Opony do pojazdów, Opony do pługów 
śnieżnych, Opony do  motocykli, Opony do  kół pojazdów mecha-
nicznych, Opony do kół pojazdów leśnych, Opony do kół pojazdów, 
Opony do autobusów, Opony bezdętkowe do rowerów, Opony bez-
dętkowe do kół rowerów, Opony, Opony do kół podwozia samolo-
tu, Łańcuchy na opony [części do pojazdów lądowych], Koła i opony 
oraz gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, Bieżnikowane opo-
ny, Koła, opony i gąsienicowy układ bieżny, Łańcuchy antypoślizgo-
we na opony, Antypoślizgowe łańcuchy na opony pojazdów, Opo-
ny do pojazdów dostawczych, Opony do pojazdów dwukołowych, 
Opony do  pojazdów lądowych, Opony do  pojazdów mechanicz-
nych, Opony do pojazdów rolniczych, Opony do rowerów dla dzie-
ci, Opony do  samochodów, Opony do  spycharek, Opony do  stat-
ków powietrznych, Opony do  wózków inwalidzkich, Opony pełne 
do  kół pojazdów, Opony pneumatyczne, Opony pneumatyczne 
do samochodów, Opony regenerowane, Opony z kolcami wspoma-

gające przyczepność pojazdów na śniegu, Opony z kolcami do po-
jazdów, Środki antypoślizgowe do opon samochodowych, Opony 
rowerowe bezdętkowe, Opony rowerowe, Zewnętrzne powłoki 
opony do  opon pneumatycznych, Przeciwpoślizgowe tekstylne 
pokrowce na opony, Pokrowce na opony, Podkładki antypoślizgo-
we pod opony pojazdów, Opony z  kolcami wspomagające przy-
czepność pojazdów na lodzie, Antypoślizgowe przyrządy do opon 
pojazdów, Urządzenia antypoślizgowe do  opon pojazdów, Bież-
niki do  bieżnikowania opon pojazdów inżynierii wodno-lądowej, 
Bieżniki do bieżnikowania opon pojazdów używanych w inżynierii 
wodno-lądowej, Bieżniki do bieżnikowania opon pojazdów służby 
leśnej, Bieżniki do  bieżnikowania opon, Bieżniki do  opon, Bieżni-
ki opon, Dętki do opon, Dętki do opon motocykli, Dętki do opon 
pneumatycznych do  kół pojazdów, Dętki do  opon pneumatycz-
nych, Dętki do opon pojazdów, Dętki [do opon samochodowych], 
Faktury bieżników opon, Kolce antypoślizgowe do opon pojazdów, 
Kolce do opon, Korpusy opon, Łańcuchy ochronne do opon, Łatki 
do  naprawy opon, Łatki do  opon, Łaty do  naprawiania opon po-
jazdów, Łaty do  opon, Łaty na  dętki do  opon, Materiały do  łata-
nia dętek do  opon, Materiały do  naprawy opon, Metalowe kolce 
do opon pojazdów, Nakrętki na wentyle do opon pojazdów, Pian-
kowe wkładki do opon, Pierścienie do bieżnikowania opon, Pompki 
do pompowania opon rowerowych, Pompki do pompowania opon 
pneumatycznych, Pompki do pompowania opon rowerów, Pompki 
do  pompowania opon pojazdów, Pompki nożne do  pompowania 
opon pojazdów, Pompki ręczne do pompowania opon pojazdów, 
Sprzęt do  naprawy przebitych opon rowerowych, Sprzęt napraw-
czy do  opon, Urządzenia do  montażu opon, Urządzenia do  pom-
powania opon, Urządzenia zabezpieczające przed poślizgiem 
do opon pojazdów, Urządzenia zabezpieczające przed poślizgiem 
do opon samochodowych, Wentyle do opon, Wentyle do opon po-
jazdów, Wkładki ochronne do opon 

(111) 359787 (220) 2022 08 26 (210) 546550
(151) 2023 01 05 (441) 2022 09 12
(732) SIKERKO VIKTORIIA VITABEELOBROV, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) sweedom
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 08, 27 05 24, 03 13 04, 
03 13 24, 26 04 02, 26 04 05, 26 04 15, 26 04 18, 26 04 22
(510), (511) 30 Miód 

(111) 359788 (220) 2022 08 24 (210) 546460
(151) 2022 12 21 (441) 2022 09 05
(732) FALKIEWICZ KATARZYNA JASIEBASIE, Łazy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JasieBasie
(540) 

(591) jasnoniebieski, pomarańczowy
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 05, 18 05 07, 26 03 04, 26 03 05, 
26 11 01, 26 11 05, 26 11 12
(510), (511) 28 Zabawki dla dzieci, Zabawki dla niemowląt, Gry plan-
szowe, Grzechotki dla dzieci z gryzakiem w formie pierścienia 
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(111) 359789 (220) 2020 08 31 (210) 517651
(151) 2023 02 27 (441) 2020 11 02
(732) LIPOWICZ JUSTYNA AMBIENT AGENCJA MARKETINGOWA, 
Żnin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UP
(540) 

(531) 27 05 01, 24 15 01, 24 15 13, 26 01 01, 26 01 03, 26 01 16
(510), (511) 35 badania opinii publicznej, badania rynku i  badania 
marketingowe, dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie 
ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży 
katalogowej dalekodystansowej (zarówno poza granice jak i w kra-
ju), usługi w  zakresie promocji sprzedaży, dystrybucja materiałów 
reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności 
do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, 
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj-
nych, organizowanie imprez, wystaw, targów i  pokazów do  celów 
handlowych, promocyjnych i  reklamowych, organizowanie targów 
w  celach handlowych lub reklamowych, rynkowe badania opinii 
publicznej, uaktualnianie materiałów reklamowych, projektowanie 
materiałów reklamowych, usługi reklamowe i marketingowe on-line, 
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie or-
ganizowania pokazów towarów handlowych, usługi w zakresie poka-
zów towarów, usługi sprzedaży i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie 
gromadzenia w  celu sprzedaży korespondencyjnej i  z  wykorzysta-
niem telekomunikacji następujących towarów: wkłady zawierające 
chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papierosów elektro-
nicznych, zestawy do palenia papierosów elektronicznych 

(111) 359790 (220) 2022 08 02 (210) 545797
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) NOVDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przasnysz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NOVDOM Na dziś, na zawsze!
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji i  informacji han-
dlowej, Doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Selekcjonowanie i grupowanie z myślą o osobach 
trzecich różnych towarów w  warunkach pozwalających nabywcom 
wygodnie je oglądać i kupować w sklepach z: materiałami budow-
lanymi i  wyposażenia wnętrz, Obsługa marketingowa obrotu nie-
ruchomościami, Doradztwo dotyczące organizowania i zarządzania 
przedsiębiorstwami budowlanymi, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej, 36 Usługi w  zakresie finansowania 
projektów inwestycyjnych, usługi w  zakresie pośrednictwa w  ob-
rocie i wynajmu nieruchomości oraz ich wyceny, finansowanie pro-
jektów deweloperskich oraz inwestycji budowlanych, Tworzenie 
i  pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w  pozyskiwaniu nieru-
chomości pod inwestycje budowlane, pośredniczenie w zawieraniu 
umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, mieszkań i powierzchni 
handlowych, zarządzanie i  administrowanie budynkami, 37 Usługi 
budowlane, Usługi w zakresie remontów budynków, Usługi konser-
wacji budynków, Usługi instalacji budowlanych, Wynajem maszyn 
i sprzętu budowlanego i burzącego, Przygotowywanie terenów pod 
budowę i zarządzanie nimi, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, 
39 Usługi w zakresie transportu i wynajmu środków transportu, wy-
najem garaży i miejsc parkingowych, usługi magazynowe i wynajem 
powierzchni magazynowych, 42 Usługi w  zakresie projektowania 
urbanistycznego, architektonicznego i  budowlanego oraz nadzór 
wykonawczy, usługi projektowania i  wyposażania wnętrz budyn-
ków, 45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych oraz wynajmu, 
sprzedaży i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 

(111) 359791 (220) 2022 08 02 (210) 545802
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) NOVDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przasnysz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOVDOM Na dziś, na zawsze!
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 24 15 01, 24 17 01, 24 17 04, 27 05 01, 27 05 08, 27 05 17, 29 01 12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji i informacji han-
dlowej, Doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Selekcjonowanie i grupowanie z myślą o osobach 
trzecich różnych towarów w warunkach pozwalających nabywcom 
wygodnie je oglądać i kupować w sklepach z: materiałami budow-
lanymi i wyposażenia wnętrz, Obsługa marketingowa obrotu nieru-
chomościami, Doradztwo dotyczące organizowania i  zarządzania 
przedsiębiorstwami budowlanymi, Dostarczanie informacji doty-
czących działalności gospodarczej, 36 Usługi w  zakresie finanso-
wania projektów inwestycyjnych, usługi w  zakresie pośrednictwa 
w obrocie i wynajmu nieruchomości oraz ich wyceny, finansowanie 
projektów deweloperskich oraz inwestycji budowlanych, Tworzenie 
i  pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w  pozyskiwaniu nieru-
chomości pod inwestycje budowlane, pośredniczenie w zawieraniu 
umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, mieszkań i powierzchni 
handlowych, zarządzanie i administrowanie budynkami, 37 Usługi 
budowlane, Usługi w zakresie remontów budynków, Usługi konser-
wacji budynków, Usługi instalacji budowlanych, Wynajem maszyn 
i sprzętu budowlanego i burzącego, Przygotowywanie terenów pod 
budowę i zarządzanie nimi, usługi w zakresie nadzoru budowlane-
go, 39 Usługi w zakresie transportu i wynajmu środków transportu, 
wynajem garaży i miejsc parkingowych, usługi magazynowe i wy-
najem powierzchni magazynowych, 42 Usługi w  zakresie projek-
towania urbanistycznego, architektonicznego i budowlanego oraz 
nadzór wykonawczy, usługi projektowania i  wyposażania wnętrz 
budynków, 45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych oraz wy-
najmu, sprzedaży i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 

(111) 359792 (220) 2022 08 05 (210) 545910
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) KĘPCZYŃSKA BOŻENA POŚREDNICTWO FINANSOWE, 
Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRUM UBEZPIECZEŃ pod zegarem
(540) 

(591) niebieski, biały, żółty, czerwony, czarny
(531) 17 01 02, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 36 Usługi finansowe, Gwarancje ubezpieczeniowe, Ubez-
pieczenia majątkowe [nieruchomości], Ubezpieczenie wyposaże-
nia nieruchomości, Ubezpieczenia związane z  mieniem osobistym, 
Usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, Usługi doradztwa i  po-
średnictwa związane z  ubezpieczeniami domu, Usługi doradztwa 
i  pośrednictwa związane z  ubezpieczeniami na  życie, Ubezpiecze-
nia na życie, Ubezpieczenie zdrowotne, Usługi doradztwa i pośred-
nictwa związane z  ubezpieczeniami zdrowotnymi, Ubezpieczenia 
kredytów, Usługi ubezpieczenia zdrowotnego związane z  pilotami 
autokarowymi, Usługi ubezpieczenia zdrowotnego związane z  kie-
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rowcami autokarów, Usługi ubezpieczeniowe w  zakresie zakwa-
terowania wakacyjnego, Ubezpieczenia podróżne, Ubezpieczenia 
lotnicze, Ubezpieczenie dotyczące pojazdów, Ubezpieczenia od wy-
padków samochodowych, Ubezpieczenia samochodowe, Pośrednic-
two w ubezpieczeniach transportowych, Usługi w zakresie ubezpie-
czenia przyczep turystycznych, Usługi ubezpieczeniowe związane 
z  pojazdami mechanicznymi, Usługi ubezpieczeniowe w  zakresie 
ochrony kierowców, Ubezpieczenia od odpowiedzialności osób trze-
cich, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące utraty własności osobistej, 
Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami tury-
stycznymi, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpiecze-
niami pojazdów, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubez-
pieczeniami od wypadków 

(111) 359793 (220) 2022 08 05 (210) 545911
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) GSH Trademarks Limited, Nikozja (CY)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZŁOTY ORZEŁ EST  1991 BOTTLED BY HAND ULTRA PREMIUM 
VODKA ZŁOTY ORZEŁ ULTRA PREMIUM VODKA
(540) 

(591) szary, czarny, biały
(531) 03 07 01, 25 01 15, 25 12 25, 27 05 01, 29 01 13, 27 05 02
(510), (511) 33 Alkohol ryżowy, Alkohole wysokoprocentowe [napo-
je], Alkoholowe (ekstrakty-), Alkoholowe ekstrakty owocowe, Any-
żówka [likier], Aperitify, Arak, Brandy, Curaçao [likier], Cydr, Destylo-
wane napoje, Destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, Dżin, 
Esencje alkoholowe, Gorzkie nalewki, Gotowe napoje alkoholowe 
inne niż na bazie piwa, Gruszecznik [napój alkoholowy], Kirsz [alkohol 
na bazie wiśni], Koktajle, Likiery, Miętowy (likier-), Miód pitny, Napoje 
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Napoje alkoholowe na bazie trzciny 
cukrowej, Napoje alkoholowe wspomagające trawienie [likiery i  al-
kohole wysokoprocentowe], Napoje alkoholowe zawierające owoce, 
Napoje na bazie wina, Piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], 
Rum, Sake, Whisky, Wino, Wódka, Anyż [likier] 

(111) 359794 (220) 2022 08 08 (210) 545943
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) BGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łaskarzew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) novobakt
(540) 

(591) zielony, żółty
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 1 Nawozy sztuczne i naturalne, Środki wzmacniające dla 
roślin, Preparaty i  środki pomocnicze dla rolnictwa i ogrodnictwa 
zawarte w tej klasie, Środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż 
fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], 
Regulatory wzrostu roślin, Preparaty odżywcze dla roślin, Prepa-
raty bakteryjne do użytku w ogrodnictwie, rolnictwie i leśnictwie, 

Preparaty bakteriologiczne do  użytku w  ogrodnictwie, leśnictwie 
i rolnictwie, 5 Herbicydy, Pestycydy, Insektycydy, Fungicydy, Środki 
ochrony roślin zawarte w tej klasie 

(111) 359795 (220) 2022 08 08 (210) 545944
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) BGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łaskarzew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BGD LAB
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 26 11 13, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 1 Nawozy sztuczne i naturalne, Środki wzmacniające dla 
roślin, Preparaty i  środki pomocnicze dla rolnictwa i ogrodnictwa 
zawarte w tej klasie, Środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż 
fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], 
Regulatory wzrostu roślin, Preparaty odżywcze dla roślin, Prepa-
raty bakteryjne do użytku w ogrodnictwie, rolnictwie i leśnictwie, 
Preparaty bakteriologiczne do  użytku w  ogrodnictwie, leśnictwie 
i rolnictwie, 5 Herbicydy, Pestycydy, Insektycydy, Fungicydy, Środki 
ochrony roślin zawarte w tej klasie, 42 Badania chemiczne, Badania 
mikrobiologiczne, Badania biologiczne, Badania dotyczące hodow-
li roślin, Badania biotechnologiczne, Badania biotechnologiczne 
w zakresie rolnictwa, Badania biotechnologiczne w zakresie ogrod-
nictwa, Badania i analizy naukowe, Badania naukowe z zakresu bio-
logii, Badania z  zakresu upraw ogrodniczych, Badania dotyczące 
upraw rolnych 

(111) 359796 (220) 2022 08 09 (210) 545954
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) INLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INLET KANCELARIA
(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 27 05 01, 26 11 12, 29 01 04
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Bizneso-
we usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, Badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, 
Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji dzia-
łalności gospodarczej, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, 45 
Usługi prawne 

(111) 359797 (220) 2022 08 10 (210) 546037
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) MURYN SERHII, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SAPERAVI
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i  transportem, Obsługa gastronomiczna z  własnym zaple-
czem, produktami i transportem (catering), Restauracje oferujące da-
nia na wynos, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, 
Restauracje z grillem, Restauracje dla turystów 

(111) 359798 (220) 2022 08 10 (210) 546050
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
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(732) KOMAR MARIUSZ, Parczew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ale materace
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 26 04 02, 26 04 04, 26 04 16, 27 05 01, 26 11 13, 29 01 12
(510), (511) 20 Materace, Materace łóżkowe, Materace sprężynowe, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z następującymi produk-
tami: materace, materace łóżkowe, materace sprężynowe, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z następującymi produktami: mate-
race, materace łóżkowe, materace sprężynowe 

(111) 359799 (220) 2022 08 10 (210) 546053
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) WKM-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOECO-HZ
(540) 

(591) pomarańczowy, żółty, biały, czarny
(531) 26 11 01, 26 11 08, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 1 Dodatki chemiczne do  olejów, estry metylowe, floku-
lanty, fosforany [nawozy], glicerydy, gliceryna do celów przemysło-
wych, glikol, katalizatory, katalizatory biochemiczne, materiały filtra-
cyjne [substancje roślinne], środki chemiczne do oczyszczania oleju, 
środki do  oddzielania tłuszczów, środki dyspergujące olej, środki 
chemiczne hydrofobizujące wodne i olejowe do  impregnacji mate-
riałów budowlanych, 4 Olej rzepakowy do  celów przemysłowych, 
oleje ułatwiające wyjmowanie z  formy [budownictwo], oleje zwil-
żające, 35 Pokazy towarów, prezentowanie produktów w  mediach 
dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, 
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama online za  pośred-
nictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe i telewizyjne, usługi 
agencji importowo-eksportowych, wystawy w  celach handlowych 
lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw-
ców i  sprzedawców towarów i  usług, zarządzanie działalnością go-
spodarczą, eksport-import towarów 

(111) 359800 (220) 2022 08 12 (210) 546131
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) ŚWIĄTEK ALINA, Osie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALINA FURNITURE & DESIGN
(540) 

(591) czerwony, żółty, biały
(531) 26 04 01, 26 04 11, 26 04 18, 26 11 12, 27 05 05, 29 01 13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  meblami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami 

(111) 359801 (220) 2022 08 12 (210) 546142
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE-HANDLOWE MATMAT 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAT MAT
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 27 05 01, 27 05 05, 27 05 17, 29 01 12, 26 01 02, 26 01 03, 26 01 18
(510), (511) 3 Preparaty do  czyszczenia i  odświeżania, Aerozole 
czyszczące, Detergenty, Detergenty do muszli klozetowych, Deter-
genty do  użytku domowego, Detergenty do  użytku w  gospodar-
stwie domowym, Detergenty do zmywarek w postaci żelu, Deter-
genty, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż 
do celów medycznych, Detergenty w piance, Detergenty w stanie 
stałym o  przedłużonym uwalnianiu do  udrażniania rur kanaliza-
cyjnych, Mieszaniny do  czyszczenia ubikacji, Mieszanki czyszczą-
ce do usuwania plam, Mieszanki do pielęgnacji podłóg, Mieszanki 
polerujące, Płynne detergenty do zmywarek, Płyny do czyszczenia, 
Płyny do szorowania, Preparaty chemiczne do czyszczenia do użyt-
ku domowego, Preparaty czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyj-
nych, Preparaty czyszczące do  piekarników, Preparaty czyszczące 
w  postaci pianek, Preparaty czyszczące do  kamieniarki, Preparaty 
do czyszczenia podłóg, Preparaty do czyszczenia szkła, Preparaty 
do oczyszczania rur odpływowych, Preparaty do odbarwiania, Pre-
paraty do udrażniania rur, Preparaty do przetykania zlewu, Proszki 
do  polerowania, Środki czyszczące do  użytku domowego, Środki 
czyszczące w sprayu do użytku domowego, Środki do czyszczenia 
toalet, Środki do usuwania kamienia, Substancje do szorowania, Wy-
bielacz do użytku domowego, Żrące środki czyszczące, Żele do my-
cia toalet, Preparaty wybielające, Preparaty wybielające do użytku 
domowego, Preparaty ścierne, Proszki do szorowania, Środki czysz-
czące, Środki czyszczące do kamienia, Środki czyszczące do szkła, 
Środki czyszczące do usuwania plam, Środki czyszczące do celów 
gospodarstwa domowego, Preparaty do czyszczenia tkanin, Prepa-
raty do  pielęgnacji tkanin, Środek zmiękczający do  tkanin, Prepa-
raty do usuwania rdzy, Środki do usuwania rdzy, Zmiękczanie tka-
nin (Środki do-), Środki usztywniające i  nadające gładkość praniu 
[ułatwiające prasowanie], Środki wygładzające i  nadające praniu 
połysk, Środki zmiękczające do celów pralniczych, 5 Preparaty che-
miczne do zwalczania pleśni, Preparaty chemiczne do zwalczania 
szkodników, Preparaty do zwalczania pleśni, Preparaty grzybobój-
cze do  użytku domowego, Środki chwastobójcze, Środki grzybo-
bójcze, Środki zarodnikobójcze, Herbicydy, Środki bakteriobójcze, 
Biocydy, Fungicydy, Herbicydy do  użytku domowego, Preparaty 
grzybobójcze, Odświeżacze do tkanin 

(111) 359802 (220) 2022 08 12 (210) 546146
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) ALDI Einkauf SE & Co  oHG, Essen (DE)
(540) (znak słowny)
(540) RIVER
(510), (511) 32 Smakowe napoje gazowane, Syropy do produkcji sma-
kowych napojów gazowanych 

(111) 359803 (220) 2022 08 16 (210) 546176
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) NOWAK MAŁGORZATA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Skryba
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(540) 

(591) biały, czarny
(531) 27 05 01, 20 01 03, 29 01 12
(510), (511) 41 Tłumaczenia, Tłumaczenia (Usługi-) 

(111) 359804 (220) 2022 08 16 (210) 546183
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) CIECIERSKI MARCIN CIAŁOŚĆ OSTEOPATIA FIZJOTERAPIA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ciałość
(510), (511) 44 Osteopatia, Opieka zdrowotna związana z osteopatią, 
Fizjoterapia, Usługi elektroterapii dla fizjoterapii, Usługi fizjoterapii, 
Badania w  zakresie diagnozy stanu zdrowia, Badanie sprawności 
fizycznej, Usługi w  zakresie badań medycznych, mianowicie oce-
na sprawności fizycznej, Chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], 
Mobilne usługi chiropraktyczne, Opieka zdrowotna w  zakresie chi-
ropraktyki, Udzielanie informacji dotyczących chiropraktyki, Usłu-
gi chiropraktyczne dla dzieci, Usługi chiropraktyka dla osób z  cho-
robami przewlekłymi, Usługi chiropraktyków dla dorosłych, Usługi 
w  zakresie chiropraktyki, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, 
Dostarczanie informacji z  dziedziny opieki zdrowotnej za  pośred-
nictwem globalnej sieci komputerowej, Informacje dotyczące ma-
sażu, Masaż, Masaż gorącymi kamieniami, Masaż i  masaż terapeu-
tyczny shiatsu, Masaż shiatsu, Masaż sportowy, Masaż tajski, Masaż 
tkanek głębokich, Masaże, Opieka zdrowotna w  zakresie masaży 
terapeutycznych, Tradycyjny masaż japoński, Udzielanie informacji 
związanych z  tradycyjnym masażem japońskim, Usługi konsultacji 
związane z masażami, Usługi masażu stóp, Usługi masażu w trakcie 
ciąży, Ocena ryzyka w  zakresie zdrowia, Ochrona zdrowia, Opieka 
medyczna i zdrowotna, Opieka medyczna i analizy związane z lecze-
niem pacjenta, Opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, 
Opieka zdrowotna w  postaci organizacji ochrony zdrowia (HMO), 
Opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, Opieka zdrowot-
na związana z hydroterapią, Opieka zdrowotna związana z akupunk-
turą, Opieka zdrowotna związana z homeopatią, Opieka zdrowotna 
związana z  głodówką, Opieka zdrowotna związana z  naturopatią, 
Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, 
Pilates terapeutyczny, Poradnictwo związane z  terapią zajęciową, 
Porady i  doradztwo w  zakresie stylu życia do  celów medycznych, 
Profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, Profesjonalne 
doradztwo w zakresie zdrowia, Refleksologia, Usługi refleksologicz-
ne, Terapia zajęciowa i  rehabilitacja, Rehabilitacja fizyczna, Świad-
czenie usług w  zakresie opieki zdrowotnej, Udostępnianie sprzętu 
i  obiektów do  ćwiczeń fizycznych do  celów rehabilitacji zdrowot-
nej, Udostępnianie obiektów i  sprzętu do  rehabilitacji psychicznej, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu saun, Udzielanie informacji doty-
czących badań fizykalnych, Udzielanie informacji dotyczących aku-
punktury, Usługi w  zakresie akupunktury, Akupunktura, Udzielanie 
informacji z  zakresu ochrony zdrowia przez telefon, Udostępnianie 
informacji medycznych w  dziedzinie opieki zdrowotnej, Udzielanie 
informacji zdrowotnej, Usługi doradcze i  informacyjne dotyczące 
produktów biofarmaceutycznych, Usługi doradcze i  informacyjne 
dotyczące produktów medycznych, Usługi doradcze i informacyjne 
związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze i  infor-
macyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z pro-
duktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze i informacyjne w dzie-
dzinie zdrowia, Usługi farm zdrowia [medyczne], Usługi informacji 
medycznej, Usługi doradztwa medycznego świadczone przez domy 
opieki, Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi dorad-
cze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], Usługi doradztwa die-
tetycznego [medyczne], Usługi informacji medycznej świadczone 
za  pośrednictwem Internetu, Usługi informacyjne w  zakresie opie-

ki medycznej, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi medyczne, 
Usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, Usłu-
gi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, Usługi me-
dyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi medyczne w zakresie 
leczenia przewlekłego bólu, Usługi oceny medycznej, Usługi oceny 
medycznej świadczone dla pacjentów rehabilitowanych w celu pro-
wadzenia leczenia i oceny jego efektywności, Usługi opieki medycz-
nej, Usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska [spa], 
Usługi pomocy medycznej, Usługi poradnictwa medycznego, Usługi 
w zakresie leczenia medycznego, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, 
Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Usługi terapeutyczne, Usługi w za-
kresie akupresury, Usługi w  zakresie terapii za  pomocą światła, Za-
pewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, Ziołolecznic-
two, Rehabilitacja pacjentów uzależnionych od alkoholu, Doradztwo 
medyczne w  zakresie wybierania odpowiednich wózków inwalidz-
kich, krzeseł toaletowych, podnośników dla osób niepełnospraw-
nych, balkoników do chodzenia i  łóżek, Porady medyczne dla osób 
niepełnosprawnych 

(111) 359805 (220) 2022 08 17 (210) 546235
(151) 2022 12 20 (441) 2022 09 05
(732) MONSTRUM MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZA PANY
(540) 

(591) czarny
(531) 26 11 02, 27 05 01, 29 01 08
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi re-
zerwacji biletów na  atrakcje i  wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe 
i  sportowe, Edukacja, rozrywka i  sport, Organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, Usługi w zakresie przedstawień na żywo, Usługi 
wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, 
sportu i kultury, Administrowanie [organizacja] usługami rozrywko-
wymi, Administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, 43 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje 

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) 051500 (180) 2033 03 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 079583 (180) 2033 03 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 080305 (180) 2032 10 20 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 11: urządzenia i  instalacje 
chłodnicze i klimatyzacyjne 

(111) 082873 (180) 2032 09 08 Prawo przedłużono w części dla to-
warów: 9: komputery, oprogramo-
wanie komputerowe 

(111) 083986 (180) 2033 02 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 084058 (180) 2033 04 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 084301 (180) 2033 03 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 084534 (180) 2033 04 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 084631 (180) 2033 05 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 085193 (180) 2033 06 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 085231 (180) 2033 03 18 Prawo przedłużono w całości 
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(111) 085398 (180) 2033 03 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 085472 (180) 2033 03 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 085487 (180) 2033 07 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 087254 (180) 2033 04 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 087512 (180) 2033 05 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 087917 (180) 2033 04 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 088516 (180) 2033 02 01 Prawo przedłużono w całości 
(111) 088564 (180) 2033 02 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 090026 (180) 2033 04 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 094127 (180) 2033 02 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 094875 (180) 2033 03 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 096030 (180) 2033 03 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 101494 (180) 2033 04 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 102197 (180) 2033 03 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 111697 (180) 2033 03 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 160885 (180) 2033 07 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169519 (180) 2032 10 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169839 (180) 2032 12 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 171069 (180) 2033 03 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 172422 (180) 2033 04 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 172448 (180) 2032 10 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 172637 (180) 2033 02 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 172788 (180) 2033 05 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 172945 (180) 2033 03 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 172952 (180) 2033 03 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 173072 (180) 2033 04 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 173075 (180) 2033 04 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 173077 (180) 2033 04 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 173182 (180) 2033 02 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 173188 (180) 2033 03 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 173225 (180) 2033 04 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 174029 (180) 2033 07 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 174030 (180) 2033 07 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 174133 (180) 2033 06 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 174134 (180) 2033 06 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 174171 (180) 2033 03 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 174403 (180) 2033 03 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 174969 (180) 2033 03 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 175077 (180) 2033 04 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 175475 (180) 2033 04 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 175476 (180) 2033 04 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 175477 (180) 2033 04 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 175512 (180) 2033 02 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 175755 (180) 2033 04 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 175856 (180) 2033 04 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 175858 (180) 2033 04 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 175860 (180) 2033 04 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 175861 (180) 2033 04 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 176217 (180) 2033 04 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 176401 (180) 2033 03 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 176728 (180) 2033 03 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 177904 (180) 2033 07 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 177951 (180) 2033 11 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 178244 (180) 2033 11 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 179349 (180) 2033 09 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 179469 (180) 2033 04 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 179690 (180) 2033 03 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 180685 (180) 2033 11 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 182749 (180) 2033 04 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 186985 (180) 2033 03 03 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 9: urządzenia i przyrządy 
żeglarskie, boje ratunkowe, sygna-
lizacyjne i  trasujące, kamizelki ra-
tunkowe, kapoki, pasy do pływania 
i  ratunkowe, tratwy ratunkowe; 12: 
łodzie żaglowe, motorowe i  wio-
słowe, jachty, szalupy, urządzenia 

sterujące do  łodzi, rożki pokłado-
we-marynistyczne, dulki, wiosła 
krótkie do łodzi i kajaków; 35: usługi 
prowadzenia sklepu i hurtowni oraz 
agencji importowo-eksportowych 
w zakresie łodzi wiosłowych, moto-
rowych i  żaglowych, innego sprzę-
tu pływającego, osprzętu do  łodzi, 
komponentów do  produkcji wyro-
bów z laminatów poliestrowo-szkla-
nych, osprzętu marynistycznego 

(111) 189521 (180) 2033 05 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 192334 (180) 2033 04 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 192503 (180) 2033 02 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 199468 (180) 2033 04 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 199469 (180) 2033 04 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 201865 (180) 2033 04 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 205413 (180) 2033 06 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 205613 (180) 2033 03 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261925 (180) 2032 11 12 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 29: owoce i  warzywa 
przerobione na  wszelkie sposoby 
oraz wyroby i  potrawy na  ich  ba-
zie zawarte w klasie 29 , przeciery 
owocowo-warzywne koncentraty, 
konfitury, galaretki, konserwy; 32: 
napoje bezalkoholowe, napoje 
owocowe i soki, napoje musujące, 
wyciągi z  owoców, syropy i  inne 
produkty do  produkcji napojów, 
napoje specjalnego przeznaczenia 
energetyzujące, wody mineralne 
i gazowane, piwo; 33: napoje alko-
holowe (z wyjątkiem piwa) 

(111) 262970 (180) 2033 02 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263162 (180) 2032 12 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263348 (180) 2033 03 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263405 (180) 2033 02 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263534 (180) 2033 02 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263649 (180) 2033 03 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263954 (180) 2033 01 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263961 (180) 2033 02 01 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264133 (180) 2033 02 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264229 (180) 2033 02 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264230 (180) 2033 02 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264255 (180) 2033 03 04 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264406 (180) 2033 02 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264480 (180) 2033 03 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264679 (180) 2033 03 01 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264680 (180) 2033 03 01 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264690 (180) 2033 04 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264691 (180) 2033 04 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264954 (180) 2033 03 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264955 (180) 2033 03 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265013 (180) 2033 03 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265083 (180) 2033 02 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265100 (180) 2033 03 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265154 (180) 2033 04 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265340 (180) 2032 11 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265341 (180) 2032 11 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265397 (180) 2033 03 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265587 (180) 2033 01 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265609 (180) 2033 03 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265787 (180) 2033 02 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266552 (180) 2033 03 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266739 (180) 2033 04 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266741 (180) 2033 04 08 Prawo przedłużono w całości 
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(111) 266742 (180) 2033 04 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266827 (180) 2033 04 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266847 (180) 2033 05 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266872 (180) 2033 06 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 267107 (180) 2033 08 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 267524 (180) 2033 04 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 267594 (180) 2033 08 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 267618 (180) 2033 04 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 267677 (180) 2033 04 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 267678 (180) 2033 04 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 267855 (180) 2033 05 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 267874 (180) 2033 06 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 267907 (180) 2033 08 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 267988 (180) 2033 06 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 268059 (180) 2033 06 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 268206 (180) 2033 03 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 268286 (180) 2033 08 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 268595 (180) 2033 02 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 269295 (180) 2033 04 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 269351 (180) 2033 05 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 269542 (180) 2033 09 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 269543 (180) 2033 09 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 269779 (180) 2033 06 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 270026 (180) 2033 03 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 270068 (180) 2033 06 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 270279 (180) 2033 03 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 270633 (180) 2033 09 04 Prawo przedłużono w całości 
(111) 270969 (180) 2033 03 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 270971 (180) 2033 03 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 270994 (180) 2033 06 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 270997 (180) 2033 06 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 271222 (180) 2033 10 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 271874 (180) 2033 09 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 271875 (180) 2033 09 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 272036 (180) 2033 12 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 272038 (180) 2033 12 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 272118 (180) 2034 01 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 272147 (180) 2034 02 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 272198 (180) 2033 03 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 272199 (180) 2033 03 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 272275 (180) 2033 06 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 272370 (180) 2033 12 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 272371 (180) 2033 12 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 273641 (180) 2033 03 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 274903 (180) 2033 04 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 274969 (180) 2033 03 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 275393 (180) 2033 05 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 275836 (180) 2033 03 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 278468 (180) 2034 02 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 280450 (180) 2033 03 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 280454 (180) 2033 05 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 281894 (180) 2033 09 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 282828 (180) 2033 03 04 Prawo przedłużono w całości 
(111) 282829 (180) 2033 03 04 Prawo przedłużono w całości 
(111) 282830 (180) 2033 03 04 Prawo przedłużono w całości 
(111) 283129 (180) 2033 03 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 283130 (180) 2033 03 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 283131 (180) 2033 03 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 283889 (180) 2033 06 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 284224 (180) 2033 03 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 284225 (180) 2033 03 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 284226 (180) 2033 03 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 284227 (180) 2033 03 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 286134 (180) 2033 05 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 303961 (180) 2033 01 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 310362 (180) 2033 02 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 342211 (180) 2033 04 07 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) 505232 U
(210) 505391 U
(210) 520167 ZT52/2020
(210) 527034 U
(210) 533096 U
(210) 535683 U
(210) 537779 U
(210) 544269 U
(210) 544579 U
(210) 544811 U

(210) 545829 U
(210) 544868 U
(210) 547248 U
(210) 545997 U
(210) 548082 U
(210) 543321 U
(210) 543274 U
(210) 541435 U
(210) 539906 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) 407922 06/2013
(210) 411441 13/2013
(210) 411442 13/2013
(210) 506218 ZT26/2020
(210) 535648 ZT46/2021
(210) 546604 ZT38/2022
(210) 538561 ZT8/2022
(210) 549905 ZT52/2022
(210) 543457 U
(210) 544828 U
(210) 546539 U
(210) 546711 U

(210) 546713 U
(210) 546714 U
(210) 547095 U
(210) 547208 U
(210) 547238 U
(210) 547332 U
(210) 547371 U
(210) 547561 U
(210) 547999 U
(210) 548407 U
(210) 549222 U

WYGaśniĘcie praWa

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

(111) 300521 (141) 2022 10 03 Prawo wygasło w części dotyczącej 
towarów i/lub usług: 37: serwis, kon-
serwacja i naprawa pojazdów; 39: 
magazynowanie i przechowywanie 
paliw; dystrybucja paliw 

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, 
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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) 061949 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 062955 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 062956 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 065390 A  Wykreślono: POSCO, POHANG, Korea Połu-
dniowa; Wpisano: POSCO Holdings Inc , Seul, Korea Południowa  

(111) 066003 A  Wykreślono: POSCO, POHANG, Korea Połu-
dniowa; Wpisano: POSCO Holdings Inc , Seul, Korea Południowa  

(111) 081872 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 090235 A  Wykreślono: INDAG GESELLSCHAFT FÜR IN-
DUSTRIEBEDARF MBH & CO  BETRIEBS KG, EPPELHEIM, Niemcy; 
Wpisano: INDAG Pouch Partners GmbH, Eppelheim, Niemcy  

(111) 090235 A  Wykreślono: INDAG Pouch Partners GmbH, 
Eppelheim, Niemcy; Wpisano: Pouch Partners GmbH, Eppelheim, 
Niemcy  

(111) 090744 A  Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAF-
TOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201  

(111) 096212 A  Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAF-
TOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201  

(111) 098421 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 103887 A  Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAF-
TOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201  

(111) 105061 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 107657 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 111666 A  Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAF-
TOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201  

(111) 122925 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 124158 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 155347 A  Wykreślono: GRUPA LOTOS S A , 80-718 
Gdańsk ul  Elbląska 135, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI 
KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 
610188201  

(111) 167570 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 169952 A  Wykreślono: Firma Produkcyjno-Handlowa 
„POŁONINY” Tomasz Bocheński, Rzeszów, Polska; Wpisano: TO-
MASZ BOCHEŃSKI, Rzeszów, Polska 690523657  

(111) 171546 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 172108 D  Wpisano: „W dniu 19 stycznia 2023 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt 
WA XI Ns-Rej Za 473/23/865) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2741060 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R 172108 w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących spółce SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA 
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki GRUPA ZIBI SPÓŁ-
KA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”  

(111) 173092 A  Wykreślono: POLSKA TELEFONIA CYFROWA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska; Wpisano: T-MOBILE POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011417295  

(111) 174139 A  Wykreślono: GRUPA LOTOS S A , Gdańsk, 
Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201  

(111) 176232 A  Wykreślono: DELPHIA YACHTS KOT SPÓŁ-
KA JAWNA, Warszawa, Polska 510858610; Wpisano: STOCZNIA 
JACHTOWA DELPHIA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Olecko, Polska 381463220  

(111) 176409 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 176410 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 176411 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 176412 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  
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(111) 176413 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 176414 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 176764 A  Wykreślono: GRUPA LOTOS Spółka Akcyjna, 
Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY 
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201  

(111) 178335 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 180616 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 180829 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 181226 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 183022 D  Wpisano: „W dniu 18 stycznia 2023 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt 
WA XI Ns-Rej Za  471/23/063) wpisano do  Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2740898 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R 183022 w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących spółce SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA 
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki GRUPA ZIBI SPÓŁ-
KA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”  

(111) 184622 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 184623 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 184624 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 185822 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 186233 A  Wykreślono: GRUPA LOTOS S A , Gdańsk, 
Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201  

(111) 190534 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 190535 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 190912 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 190913 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 191195 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 191329 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 193680 A  Wykreślono: PROLECH R  i  S  Leszek Spółka 
Jawna, Stary Puznów, Polska 141770160; Wpisano: PROLECH SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Puznów, Pol-
ska 141770160  

(111) 195454 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 195558 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 196760 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 197146 D  Wpisano: „W dniu 18 stycznia 2023 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt 
WA XI Ns-Rej Za 454/23/624) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2740900 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R 197146 w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących spółce SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA 
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki GRUPA ZIBI SPÓŁ-
KA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie” 

(111) 197938 A  Wykreślono: GRUPA LOTOS S A , Gdańsk, 
Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201  

(111) 202643 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 203465 A  Wykreślono: GRUPA LOTOS Spółka Akcyjna, 
Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY 
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201  

(111) 204604 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 206286 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 208861 A  Wykreślono: GRUPA LOTOS S A , Gdańsk, 
Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201  
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(111) 208862 A  Wykreślono: GRUPA LOTOS S A , Gdańsk, 
Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201  

(111) 212919 A  Wykreślono: Grupa LOTOS Spółka Akcyjna, 
Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY 
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201  

(111) 212922 A  Wykreślono: Grupa LOTOS Spółka Akcyjna, 
Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY 
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201  

(111) 213561 A  Wykreślono: Grupa LOTOS Spółka Akcyjna, 
Gdańsk, Polska 190541636; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY 
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201  

(111) 216642 A  Wykreślono: SKY TOWER SPÓŁKA AKCYJNA, 
Wrocław, Polska; Wpisano: OLIMP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 389519982  

(111) 217063 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 219705 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 220264 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 222062 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 222065 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 228220 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 240044 D  Wpisano: „W dniu 12 stycznia 2023 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt 
WA XI Ns-Rej Za  467/23/148) wpisano do  Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2740356 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R 240044 w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących spółce SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA 
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki GRUPA ZIBI SPÓŁ-
KA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie” 

(111) 240045 D  Wpisano: „W dniu 12 stycznia 2023 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt 
WA XI Ns-Rej Za  456/23/426) wpisano do  Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2740355 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R 240045 w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących spółce SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA 
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki GRUPA ZIBI SPÓŁ-
KA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”  

(111) 240046 D  Wpisano: „W dniu 18 stycznia 2023 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt 
WA XI Ns-Rej Za  462/23/143) wpisano do  Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2740901 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R 240046 w celu zabezpieczenia wierzytel-

ności przysługujących spółce SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA 
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki GRUPA ZIBI SPÓŁ-
KA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”  

(111) 242600 A  Wykreślono: KZWM „OGNIOCHRON” Spółka 
Akcyjna, Andrychów, Polska 070909888; Wpisano: OGNIOCHRON 
SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów, Polska 070909888  

(111) 248123 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 248495 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 249630 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 251161 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 252604 A  Wykreślono: IKA POLSKA SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Po-
znań, Polska 301324356; Wpisano: IKA POLSKA E  ROSZAK SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 301324356  

(111) 253146 A  Wykreślono: MICHALSKI MAREK PRZEDSIĘ-
BIORSTWO BUDOWLANO-INŻYNIERYJNE MAVEX, Kutno, Polska 
472196457; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO INŻYNIE-
RYJNE MAVEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kutno, Polska 522975750  

(111) 260649 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 261253 A  Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRAN-
ŻOWE PRYZMAT A  W  SULEWSCY SPÓŁKA JAWNA, Mojsławice, Pol-
ska 950320462; Wpisano: PRYZMAT WALERY SULEWSKI, MIROSŁAW 
SULEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Hrubieszów, Polska 950320462  

(111) 262138 A  Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELO-
BRANŻOWE AVICOLD SPÓŁKA JAWNA-RYCHLIK P K M J , RUCKA M , 
Cieszyn, Polska 070504312; Wpisano: AVICOLD SPÓŁKA JAWNA RY-
CHLIK P K M J  RUCKA M , Cieszyn, Polska 070504312  

(111) 263048 A  Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELO-
BRANŻOWE MAXTOP A MALASIEWICZ, J MALETA, R MALETA 
SPÓŁKA JAWNA, Sławków, Polska 271514482; Wpisano: MAXTOP 
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sław-
ków, Polska 271514482  

(111) 263495 A  Wykreślono: POL BOŻENA ALLFLOOR, Warsza-
wa, Polska 141673698; Wpisano: SUPERPARKIET SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361514222  

(111) 263738 A  Wykreślono: POL-FOOD POLSKA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krotoszyn, Polska 
302011458; Wpisano: DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn, 
Polska 300820828  

(111) 264416 A  Wykreślono: SKURA STANISŁAW, WILK JA-
ROSŁAW MIXTUM SPÓŁKA CYWILNA, Bochnia, Polska 851784617; 
Wpisano: MIXTUM JAROSŁAW WILK, STANISŁAW SKURA SPÓŁKA 
JAWNA, Rzezawa, Polska 851784617  

(111) 264416 A  Wykreślono: MIXTUM JAROSŁAW WILK, STA-
NISŁAW SKURA SPÓŁKA JAWNA, Rzezawa, Polska 851784617; Wpi-
sano: MIXTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Rzezawa, Polska 851784617  
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(111) 265075 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 265188 A  Wykreślono: STORY TIME SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, 
Polska 302449574; Wpisano: AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń, Polska 302491949  

(111) 268533 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 268534 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 268830 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 268842 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 269426 A  Wykreślono: NEW BALANCE ATHLETIC 
SHOE INC , BOSTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: NEW BA-
LANCE ATHLETICS, INC , Boston, Stany Zjednoczone Ameryki  

(111) 269544 A  Wykreślono: MACHERA-AUGUSTYN ANNA 
EDUPROFIL, Siemianowice Śląskie, Polska 277455680; Wpisano: 
EDUPROFIL SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Dąbrowa Górnicza, Polska 384489532  

(111) 269796 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 272137 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 272251 A  Wykreślono: PAKFORM GROUP SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
TOWO-AKCYJNA, Pruszków, Polska; Wpisano: PAKFORM GROUP 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAW-
NA, Pruszków, Polska 010650919  

(111) 274226 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 274393 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 275815 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 276396 A  Wykreślono: DRIMS J  DOMAŃSKI D  DOMAŃ-
SKA SPÓŁKA JAWNA, Ząbki, Polska 010208313; Wpisano: JACEK DO-
MAŃSKI, Zielonka, Polska  

(111) 280586 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 284187 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930  

(111) 284187 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609  

(111) 287145 A  Wykreślono: BARTOSZ KUMAŃSKI, BIOLO-
GISTIC, Kielce, Polska 260465737; Wpisano: BIOLOGISTIC POLSKA 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, Polska 
522972785  

(111) 287756 A  Wykreślono: MARCIN JANUSZ, HANDEL RY-
BAMI I PRZETWORAMI RYBNYMI, PRZETWÓRSTWO RYB MAR-POL, 
Władysławowo, Polska 191828825; Wpisano: MAR-POL BIS JANUSZ 
MARCIN, Władysławowo, Polska 191828825  

(111) 287756 A  Wykreślono: MAR-POL BIS JANUSZ MARCIN, 
Władysławowo, Polska 191828825; Wpisano: MAR-POL BIS SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Władysławowo, Polska 
521815517  

(111) 288407 A  Wykreślono: ZBIGNIEW PACZÓSKI, PRZEDSIĘ-
BIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TOPAZ, Sokołów Podlaski, 
Polska 710236842; Wpisano: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługo-
we Topaz Sp  z o o , Sokołów Podlaski, Polska 521630479  

(111) 288683 D  Wpisano: „W dniu 12 stycznia 2023 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt 
WA XI Ns-Rej Za 466/23/747) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2740340 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R 288683 w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących spółce SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA 
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki GRUPA ZIBI SPÓŁ-
KA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie” 

(111) 288811 A  Wykreślono: PACZÓSKI ZBIGNIEW PRZEDSIĘ-
BIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TOPAZ, Sokołów Podlaski, 
Polska 710236842 ; Wpisano: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługo-
we Topaz Sp  z o o , Sokołów Podlaski, Polska 521630479  

(111) 289433 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 289435 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 289556 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 290983 A  Wykreślono: PACZÓSKI ZBIGNIEW PRZEDSIĘ-
BIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TOPAZ, Sokołów Podlaski, 
Polska 710236842 ; Wpisano: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługo-
we Topaz Sp  z o o , Sokołów Podlaski, Polska 521630479  

(111) 291686 A  Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Gdańsk, Polska; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201  

(111) 291830 A  Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Gdańsk, Polska; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201  

(111) 292336 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  21762/22/528) wpisano do  Rejestru 
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Zastawów pod pozycją 2739817 zastaw rejestrowy na  prawie 
ochronnym udzielonym na znak towarowy R 292336 w celu zabez-
pieczenia wierzytelności przysługujących spółce ING BANK ŚLĄSKI 
SPÓŁKA AKCYJNA z  siedzibą w  Katowicach wobec spółki PAGED 
BIS IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą 
w Warszawie”  

(111) 294377 D  Wpisano: „Postanowieniem z  dnia 13 maja 
2022 r  (sygn  akt: WR VII Ns-Rej Za  1655/22/295) Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia-Fabrycznej we  Wrocławiu, VII Wydział Gospodar-
czy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozy-
cją 2716409 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym 
na  znak towarowy o  numerze R 294377 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) 294584 A  Wykreślono: GOLONKA AGATA, STEFAŃSKI 
FILIP ZMIANY ZMIANY SPÓŁKA CYWILNA, Czeska Wieś, Polska 
362690033; Wpisano: ZMIANY ZMIANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeska Wieś, Polska 362690033  

(111) 294585 A  Wykreślono: GOLONKA AGATA, STEFAŃSKI 
FILIP ZMIANY ZMIANY SPÓŁKA CYWILNA, Czeska Wieś, Polska 
362690033; Wpisano: ZMIANY ZMIANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeska Wieś, Polska 362690033  

(111) 294586 A  Wykreślono: GOLONKA AGATA, STEFAŃSKI 
FILIP ZMIANY ZMIANY SPÓŁKA CYWILNA, Czeska Wieś, Polska 
362690033; Wpisano: ZMIANY ZMIANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeska Wieś, Polska 362690033  

(111) 294587 A  Wykreślono: GOLONKA AGATA, STEFAŃSKI 
FILIP ZMIANY ZMIANY SPÓŁKA CYWILNA, Czeska Wieś, Polska 
362690033; Wpisano: ZMIANY ZMIANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeska Wieś, Polska 362690033  

(111) 294588 A  Wykreślono: GOLONKA AGATA, STEFAŃSKI 
FILIP ZMIANY ZMIANY SPÓŁKA CYWILNA, Czeska Wieś, Polska 
362690033; Wpisano: ZMIANY ZMIANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeska Wieś, Polska 362690033  

(111) 294756 A  Wykreślono: SYLWIA GÓRZNA, Warszawa, 
Polska; Wpisano: GABRIELA NAMIRSKA, Warszawa, Polska  

(111) 298906 A  Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELO-
BRANŻOWE PRYZMAT A W  SULEWSCY SPÓŁKA JAWNA, Mojsławi-
ce, Polska 950320462; Wpisano: PRYZMAT WALERY SULEWSKI, MI-
ROSŁAW SULEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Hrubieszów, Polska 
950320462  

(111) 299424 A  Wykreślono: EOBUWIE PL SPÓŁKA AKCYJNA, 
Zielona Góra, Polska 970569861; Wpisano: MODIVO SPÓŁKA AK-
CYJNA, Zielona Góra, Polska 970569861  

(111) 300999 D  Wpisano: „W dniu 12 stycznia 2023 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt 
WA XI Ns-Rej Za 463/23/544) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2740353 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R 300999 w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących spółce SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA 
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki GRUPA ZIBI SPÓŁ-
KA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”  

(111) 302031 D  Wpisano: „W dniu 12 stycznia 2023 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt 
WA XI Ns-Rej Za  455/23/025) wpisano do  Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2740341 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R 302031 w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących spółce SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA 
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki GRUPA ZIBI SPÓŁ-
KA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”  

(111) 302498 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 302616 A  Wykreślono: EOBUWIE PL SPÓŁKA AKCYJNA, 
Zielona Góra, Polska 970569861; Wpisano: MODIVO SPÓŁKA AK-
CYJNA, Zielona Góra, Polska 970569861  

(111) 304822 D  Wpisano: „Postanowieniem z  dnia 16 maja 
2022 r  (sygn  akt: WR VII Ns-Rej Za  1656/22/696) Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia-Fabrycznej we  Wrocławiu, VII Wydział Gospodar-
czy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozy-
cją 2716658 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym 
na  znak towarowy o  numerze R 304822 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) 304824 D  Wpisano: „Postanowieniem z  dnia 16 maja 
2022 r  (sygn  akt: WR VII Ns-Rej Za  1658/22/498) Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia-Fabrycznej we  Wrocławiu, VII Wydział Gospodar-
czy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozy-
cją 2716657 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym 
na  znak towarowy o  numerze R 304824 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) 304826 D  Wpisano: „Postanowieniem z  dnia 13 maja 
2022 r  (sygn  akt: WR VII Ns-Rej Za  1657/22/097) Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia-Fabrycznej we  Wrocławiu, VII Wydział Gospodar-
czy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozy-
cją 2716408 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym 
na  znak towarowy o  numerze R 304826 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) 305287 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 305927 D  Wpisano: „W dniu 18 stycznia 2023 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt 
WA XI Ns-Rej Za 465/23/346) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2740897 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R 305927 w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących spółce SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA 
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki GRUPA ZIBI SPÓŁ-
KA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie” 

(111) 306116 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 307129 D  Wpisano: „W dniu 12 stycznia 2023 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt 
WA XI Ns-Rej Za  470/23/662) wpisano do  Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2740359 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R 307129 w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących spółce SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA 
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki GRUPA ZIBI SPÓŁ-
KA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie” 

(111) 307130 D  Wpisano: „W dniu 12 stycznia 2023 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m st  Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt 
WA XI Ns-Rej Za 464/23/945) wpisano do Rejestru Zastawów pod 
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pozycją 2740358 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R 307130 w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących spółce SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA 
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki GRUPA ZIBI SPÓŁ-
KA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie” 

(111) 308181 A  Wykreślono: CASINOS POLAND SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
001308154; Wpisano: CASINOS POLAND CP SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146254724; 
CASINOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 001308154  

(111) 300999 E  Wpisano: „Na  podstawie Regulaminu z  dnia 
17 października 2022 r  ustanowiono wspólne prawo ochronne”  

(111) 309302 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 311716 A  Wykreślono: GOLONKA AGATA, STEFAŃSKI 
FILIP ZMIANY ZMIANY SPÓŁKA CYWILNA, Czeska Wieś, Polska 
362690033; Wpisano: ZMIANY ZMIANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeska Wieś, Polska 362690033  

(111) 311717 A  Wykreślono: GOLONKA AGATA, STEFAŃSKI 
FILIP ZMIANY ZMIANY SPÓŁKA CYWILNA, Czeska Wieś, Polska 
362690033; Wpisano: ZMIANY ZMIANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeska Wieś, Polska 362690033  

(111) 312254 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 313707 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 313989 A  Wykreślono: OLTA K  K  ZAWISTOWSCY SPÓŁ-
KA JAWNA, Ignatki, Polska 050858178; Wpisano: OLTA K K  ZA-
WISTOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ignatki, Polska 050858178  

(111) 316868 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 317041 A  Wykreślono: DEKSTRA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 364881837; Wpisa-
no: BIURO RACHUNKOWE TAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 382631760  

(111) 317094 A  Wykreślono: GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Gdańsk, Polska; Wpisano: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 
SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Polska 610188201  

(111) 317168 A  Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI 
LODÓW KORAL JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW 
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069  

(111) 317315 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 320583 A  Wykreślono: ALLEGRO PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553  

(111) 320813 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA 
KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356357380  

(111) 321102 A  Wykreślono: ADRIAN KAZER, YOER, Kościan, 
Polska 301188692; Wpisano: YOER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościan, Polska 522443153  

(111) 321326 A  Wykreślono: VENUSTI SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wro-
cław, Polska 367188870; Wpisano: BAIRES SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnik, Polska 385858753  

(111) 321419 A  Wykreślono: ALLEGRO PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553  

(111) 324091 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 324341 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 324590 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930  

(111) 324590 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609  

(111) 328180 A  Wykreślono: AMB GASTRO SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów, Polska 278339148; 
Wpisano: GRUPA AMB SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów, Polska 
387591231  

(111) 329196 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 329197 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 329210 A  Wykreślono: SKY TOWER SPÓŁKA AKCYJNA, 
Wrocław, Polska; Wpisano: OLIMP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 389519982  

(111) 329211 A  Wykreślono: SKY TOWER SPÓŁKA AKCYJNA, 
Wrocław, Polska; Wpisano: OLIMP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 389519982  

(111) 329365 A  Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380  

(111) 330868 D  Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego Sądu Rejonowego w  Rzeszowie z  dnia 14 grudnia 2018 r , 
sygn  akt XI C 474/18, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Rzeszowie Jakub Kwater w toku postępowania egzekucyjnego 
prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 297/20 dokonał zajęcia pra-
wa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wie-
rzyciela: Zygmunta Kłosa zamieszkałego w miejscowości Mrowla” 

(111) 330868 D  Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawcze-
go Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2008 r , sygn  akt 
I C 744/07, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie 
Jakub Kwater w toku postępowania egzekucyjnego prowadzone-
go pod sygnaturą akt: Km 40/18 dokonał zajęcia prawa ochronne-
go na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: Zyg-
munta Kłosa zamieszkałego w miejscowości Mrowla” 
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(111) 332112 A. Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380. 

(111) 335517 A. Wykreślono: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553. 

(111) 340951 A. Wykreślono: GOLONKA AGATA, STEFAŃSKI 
FILIP ZMIANY ZMIANY SPÓŁKA CYWILNA, Czeska Wieś, Polska 
362690033; Wpisano: ZMIANY ZMIANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeska Wieś, Polska 362690033. 

(111) 340953 A. Wykreślono: GOLONKA AGATA, STEFAŃSKI 
FILIP ZMIANY ZMIANY SPÓŁKA CYWILNA, Czeska Wieś, Polska 
362690033; Wpisano: ZMIANY ZMIANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeska Wieś, Polska 362690033. 

(111) 340956 A. Wykreślono: GOLONKA AGATA, STEFAŃSKI 
FILIP ZMIANY ZMIANY SPÓŁKA CYWILNA, Czeska Wieś, Polska 
362690033; Wpisano: ZMIANY ZMIANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeska Wieś, Polska 362690033. 

(111) 343836 D. Wpisano: „W dniu 12 stycznia 2023 r. na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt 
WA.XI.Ns-Rej.Za  461/23/742) wpisano do  Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2740354 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielo-
nym na znak towarowy R.343836 w celu zabezpieczenia wierzytel-
ności przysługujących spółce SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA 
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec spółki GRUPA ZIBI SPÓŁ-
KA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.

(111) 345752 A. Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380. 

(111) 347185 A. Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380. 

(111) 347732 A. Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380. 

(111) 348160 A. Wykreślono: HIGASA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 
367360607; Wpisano: HIGASA GROUP SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 367360607. 

(111) 348161 A. Wykreślono: HIGASA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 
367360607; Wpisano: HIGASA GROUP SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 367360607. 

(111) 348162 A. Wykreślono: HIGASA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 
367360607; Wpisano: HIGASA GROUP SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 367360607. 

(111) 348453 A. Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380. 

(111) 351214 A. Wykreślono: IPSEN PHARMA GmbH, Ettlingen, 
Niemcy; Wpisano: Ipsen Consumer HealthCare, Boulogne-Billanco-
urt, Francja. 

(111) 351799 A. Wykreślono: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553. 

(111) 352632 A. Wykreślono: BIELENDA KOSMETYKI NATU-
RALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, 
Polska 356357380; Wpisano: BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE 
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 356357380. 

(111) 352672 A. Wykreślono: ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365331553; Wpisa-
no: ALLEGRO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 365331553. 

(111) 353601 A. Wykreślono: TOMASZ STUKAN, DRUMSTORE, 
Gdynia, Polska 220161550; Wpisano: ROBERT WILK, Mikołów, Polska. 

(111) 354262 A. Wykreślono: GAMING TECH ESPORTS MEDIA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska 386702214; Wpisano: POGA-
DUSZKI SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, War-
szawa, Polska 522615111.

RejestRacja międzynaRodowa 
 uznana  

na teRytoRium Rzeczypospolitej polskiej

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

(111) 1541017 (540) NPC (511) 42
(732) National Institute of Food Drug Environment Sciences,  
Room 2501-1, Building 2, Jinan Pharmaceutical Valley R & D 
Platform area, No. 1, North Section of Gangxing third road,  
Jinan Area of China, Shandong (CN)
(151) 2020 06 10 (441) 2020 08 03 (581) 2020 07 16

(111) 1641469 (540) Gangtime (511) 9, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45
(732) Gangtime Pty Ltd,  
East Tower, Level 2, 608 St Kilda Road, Melbourne VIC 3004 (AU)
(151) 2021 12 02 (441) 2022 02 21 (581) 2022 02 03
(111) 1661006 (540) CLIP & TOOL (511) 12
(732) RENAULT s.a.s.,  
122-122 bis avenue du Général Leclerc,  
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR)
(151) 2022 03 03 (441) 2022 05 30 (581) 2022 05 12
(111) 1668739 (540) LONGKAI
(531) CFE: 27.05.01 (511) 7
(732) Fuan Longkai Power Co., Ltd.,  
Wei 5 Road, Tiehu Industrial Zone, Fuan County,  
Ningde City, 361003 Fujian Province (CN)
(151) 2022 04 18 (441) 2022 07 18 (581) 2022 06 30
(111) 1668772 (540) XINGYU (511) 9, 10, 21
(732) SHANDONG XINGYU GLOVES CO., LTD.,  
Zhongduan Yaoqian Road, Chaoyang Subdistrict,  
Gaomi City, 261000 Shandong Province (CN)
(151) 2022 01 13 (441) 2022 07 18 (581) 2022 06 30
(111) 1668939 (540) YLPIO telmisartanum 80 mg / indapami-
dum 2,5 mg
(531) CFE: 24.17.01, 26.01.03, 26.03.23,  
27.05.01, 27.07.01, 29.01.13 (511) 5
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.,  
Telčská 377/1, CZ-140 00 Praha 4, Michle (CZ)
(151) 2022 03 10 (441) 2022 07 18 (581) 2022 06 30
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(111) 1668940 (540) GO’SHTKENT
(531) CFE: 11.01.03, 26.03.01, 26.11.02,  
27.01.12, 27.05.04, 28.05.00, 29.01.12 (511) 29, 35
(732) ETABLISSEMENTS GEORGES SCHIEVER ET FILS,  
ZI rue de l’étang, F-89200 AVALLON (FR)
(151) 2022 04 21 (441) 2022 07 18 (581) 2022 06 30
(111) 1669073 (540) hecht international (511) 3, 4, 5, 6, 7,  
 8, 9, 11, 16, 17,  
 19, 20, 21, 22,  
 24, 28, 35, 39
(732) M.A.C.’s HOLDING GmbH,  
Im Herrmannshof 10, 91595 Burgoberbach (DE)
(151) 2021 10 28 (441) 2022 07 18 (581) 2022 06 30
(111) 1669176 (540) Soofty Line (511) 32
(732) Ary Rabati, Ahornweg 2, 47906 Kempen (DE)
(151) 2022 02 21 (441) 2022 07 18 (581) 2022 06 30
(111) 1669386
(531) CFE: 03.04.02, 24.03.07,  
25.01.06, 28.05.00, 29.01.12 (511) 29, 35
(732) ANCIENS ETS 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) 1669508 (540) Tabiani
(531) CFE: 01.15.15, 27.05.01, 29.01.15 (511) 29, 30, 32, 35
(732) ANCIENS ETABLISSEMENTS GEORGES SCHIEVER ET FILS,  
ZI rue de l’Etang, F-89200 AVALLON (FR)
(151) 2022 04 21 (441) 2022 07 18 (581) 2022 06 30
(111) 1669713 (540) DELTACONX (511) 9, 35, 36, 42
(732) deltaconX AG,  
Hertensteinstrasse 51, CH-6004 Luzern (CH)
(151) 2022 03 22 (441) 2022 07 18 (581) 2022 06 30
(111) 1669761 (540) riedel° kooling
(531) CFE: 24.17.25, 26.01.03,  
27.05.01, 29.01.12 (511) 6, 9, 11, 17, 19, 37, 40, 42
(732) Glen Dimplex Deutschland GmbH,  
Am Goldenen Feld 18, 95326 Kulmbach (DE)
(151) 2021 12 21 (441) 2022 07 18 (581) 2022 06 30
(111) 1669936 (540) SHUNFA
(531) CFE: 27.05.01 (511) 7
(732) ZHEJIANG NEW SHUNFA  
SEWING MACHINE TECHNOLOGY CO., LTD.,  
Building 1-5, No. 6, Xiachen Liansheng Road, Jiaojiang District, 
Taizhou City, Zhejiang Province (CN)
(151) 2022 03 30 (441) 2022 07 25 (581) 2022 07 07
(111) 1669986 (540) NEWLUX (511) 5
(732) Medytox Inc., 78,  
Gangni 1-gil, Ochang-eup, Cheongwon-gu,  
Cheongju-si, Chungcheongbuk-do (KR)
(151) 2022 05 16 (441) 2022 07 25 (581) 2022 07 07
(111) 1670016 (540) MONDIAL
(531) CFE: 02.03.25, 04.02.20,  
17.02.25, 25.01.15, 28.01.00 (511) 34
(732) Eastern Company S.A.E,  
450 Al Ahram Street, Giza (EG)
(151) 2022 02 22 (441) 2022 07 25 (581) 2022 07 07
(111) 1670040 (540) FT FELET
(531) CFE: 26.03.23, 26.04.05, 27.05.01 (511) 18, 25, 28
(732) Fleet Sports Marketing Sdn. Bhd.,  
No. 88 Jalan Abdul Rahman, 84000 Muar Johor (MY)
(151) 2021 12 30 (441) 2022 07 25 (581) 2022 07 07
(111) 1670066 (540) HEAD
(531) CFE: 21.03.09, 24.17.02, 26.11.01, 27.05.01 (511) 32
(732) Head Technology GmbH,  
Wuhrkopfweg 1, A-6921 Kennelbach (AT)
(151) 2022 05 13 (441) 2022 07 25 (581) 2022 07 07

(111) 1670110 (540) e EXCELSIOR
(531) CFE: 26.13.25, 27.05.01 (511) 25
(732) ORANGE CO., LTD.,  
(Yeouido-dong, Jeongwoo Bldg), 8th Floor, 29 Eunhaeng-ro, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 07238 (KR)
(151) 2022 04 26 (441) 2022 07 25 (581) 2022 07 07

(111) 1670112 (540) SUPU
(531) CFE: 27.05.01 (511) 9
(732) Ningbo SUPU Electronics Co., Ltd,  
No. 625 Xingzhen Street, Kandun, Cixi City, Ningbo City,  
315300 Zhejiang Province (CN)
(151) 2022 03 30 (441) 2022 07 25 (581) 2022 07 07

(111) 1670115 (540) ARS
(531) CFE: 03.11.09, 27.05.01 (511) 8
(732) ARS Corporation,  
476-3 Handaiji-Cho, Naka-ku, Sakai City, Osaka 599-8267 (JP)
(151) 2022 03 31 (441) 2022 07 25 (581) 2022 07 07

(111) 1670172 (540) SKULL COFFEE
(531) CFE: 03.02.01, 26.01.04, 26.07.25 (511) 30, 33, 35, 43
(732) BIVOL VEACESLAV,  
vul. Vysotskoho 9, kv. 86, m. Odesa 65123 (UA)
(151) 2022 02 15 (441) 2022 07 25 (581) 2022 07 07

(111) 1670269 (540) NALINV
(531) CFE: 27.05.10 (511) 1
(732) Nalinv Nanotechnology (Shanghai) Co., Ltd.,  
Room 2364, No. 26 Guoding Branch Road, Yangpu District,  
200082 Shanghai (CN)
(151) 2022 03 17 (441) 2022 07 25 (581) 2022 07 07

(111) 1670272 (540) ROBEOLA (511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,  
Novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2022 03 18 (441) 2022 07 25 (581) 2022 07 07
(111) 1670355 (540) SEROVA
(531) CFE: 26.13.25, 27.05.01 (511) 9
(732) BEI JING ZUN GUI SHI JIE SHANG MAO YOU XIAN GONG SI, 
NO. 64, Nan Bali Zhuang, Dong Sanhuan South Road,  
Chaoyang District, Beijing (CN)
(151) 2022 04 29 (441) 2022 07 25 (581) 2022 07 07
(111) 1670381 (540) IROK
(531) CFE: 26.04.09, 27.05.01 (511) 9
(732) Beijing Joyway Technology Co., Ltd,  
Room 401, Floor 1, No. 4 Building, No. 1 Jiangtai Road,  
Chaoyang District, Beijing (CN)
(151) 2022 01 27 (441) 2022 07 25 (581) 2022 07 07
(111) 1670827 (540) Nihewan
(531) CFE: 01.03.02, 01.15.15,  
05.03.15, 06.03.14, 11.03.07,  
26.01.13, 26.11.12, 28.03.00 (511) 30
(732) Hebei Nihewan Agricultural Development Co., Ltd,  
North Of Nanwa Village, (Yaojiazhuang country),  
West side of the Entranceto Yangyuan Highway,  
Yangyuan County, Zhangjiakou, Hebei (CN)
(151) 2022 04 08 (441) 2022 07 25 (581) 2022 07 07
(111) 1670879 (540) Milkyland
(531) CFE: 08.03.01, 25.03.01, 27.05.07, 29.01.13 (511) 29
(732) GASTLAND s. r. o.,  
Barca 1678, SK-040 17 Košice (SK)
(151) 2022 04 01 (441) 2022 07 25 (581) 2022 07 07
(111) 1670900 
(531) CFE: 26.13.01, 28.03.00 (511) 33
(732) Shandong Anying Health Food Co., Ltd.,  
701, Unit 2, Building 1, Zhongtianhui Lihuacheng,  
No. 2 West Yanzi Mountain Road, Lixia District, Jinan City, 
Shandong Province (CN)
(151) 2022 03 31 (441) 2022 07 25 (581) 2022 07 07
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(111) 1670903 (540) NIZORAL EXPERT (511) 3, 5
(732) Janssen Pharmaceutica NV,  
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse (BE)
(151) 2022 05 31 (441) 2022 07 25 (581) 2022 07 07

(111) 1670932 (540) THE KING CENTRIO (511) 34
(732) EDNOLITCHNO DRUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVORNOST 
„FINANSKONSULT”, 
„Altzeko” str  16, BG-4000 PLOVDIV (BG)
(151) 2022 05 05 (441) 2022 07 25 (581) 2022 07 07

(111) 1670947 (540) DEHQON’S
(531) CFE: 02 01 01, 05 09 25, 06 19 01,  
26 01 03, 27 01 12, 27 05 01, 29 01 15 (511) 29, 30, 31, 35
(732) ANCIENS ETABLISSEMENTS GEORGES SCHIEVER ET FILS,  
ZI rue de l’Etang, F-89200 AVALLON (FR)
(151) 2022 04 21 (441) 2022 07 25 (581) 2022 07 07

(111) 1670954 (540) Chef Paolo
(531) CFE: 02 01 01, 27 01 12, 27 05 01, 29 01 13 (511) 29, 30, 35
(732) ANCIENS ETABLISSEMENTS GEORGES SCHIEVER ET FILS,  
ZI rue de l’Etang, F-89200 AVALLON (FR)
(151) 2022 04 21 (441) 2022 07 25 (581) 2022 07 07

(111) 1670955 (540) Tanaffus
(531) CFE: 25 12 25, 26 13 25,  
27 05 01, 28 05 00, 29 01 13 (511) 29, 30, 35
(732) ANCIENS ETABLISSEMENTS GEORGES SCHIEVER ET FILS,  
ZI rue de l’étang, F-89200 AVALLON (FR)
(151) 2022 04 21 (441) 2022 07 25 (581) 2022 07 07

(111) 1670973 (540) PIZZA MASTER SAUCE CLASSIC
(531) CFE: 02 01 11, 04 05 01, 05 09 17,  
08 07 04, 27 05 02, 29 01 15 (511) 30
(732) GASTLAND s  r  o ,  
Barca 1678, SK-040 17 Košice (SK)
(151) 2022 04 04 (441) 2022 07 25 (581) 2022 07 07

(111) 1671023 (540) SNOW
(531) CFE: 06 01 02, 26 04 05, 27 05 17, 29 01 13 (511) 3
(732) Pier Agro Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi,  
BAŞPINAR (ORGANİZE) OSB MAH  O S B  3  BÖLGE,  
MEHMET BATALLI BL 6, Şehitkamil, Gaziantep (TR)
(151) 2022 05 05 (441) 2022 07 25 (581) 2022 07 07

reJestracJa MiĘDZYnaroDoWa,  
W KtÓreJ WYDano DecYZJĘ  

o DefinitYWneJ oDMoWie UZnania ocHronY  
na terYtoriUM rZecZYpospoliteJ polsKieJ

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

(111) 1547213 (540) AQUATIC (511) 8, 11, 17, 21
(732) LEVIOR s r o ,  
Tovačovská 3488/28, CZ-750 02 Přerov I-Město (CZ)
(151) 2020 03 03 (441) 2020 09 14 (581) 2020 08 27

(111) 1627106 (540) FURSTENBERG (511) 36
(732) ERNESTO FURSTENBERG FASSIO,  
Via del Casale della Crescenza 1, I-00189 ROMA (IT);  
SEBASTIEN EGON VON FURSTENBERG,  
Via Gioberti 53, I-30174 Venezia-Mestre (VE) (IT)
(151) 2021 08 12 (441) 2021 12 06 (581) 2021 11 18
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C Z Ę Ś Ć  II

KOMUNIKATY URZĘDOWE

UrZĄD patentoWY rZecZYpospoliteJ polsKieJ W WarsZaWie

prezes Urzędu patentowego rp poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

aplikanta eksperckiego w Departamencie Znaków towarowych w Wydziale Znaków towarowych i

ogłoszenie nr 4/2023
Liczba lub wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 2
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:
•	 prowadzenie postępowania w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy,  

w tym badanie ustawowych warunków uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy,
•	 prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych  

z badaniem zgłoszeń znaków towarowych 

Kandydat powinien posiadać kwalifikacje:
•	 wykształcenie wyższe prawnicze, 
•	 znajomość przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej wraz z aktami wykonawczymi, 
•	 znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
•	 znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie dobrym 

Wymagania pożądane:
•	 umiejętność obsługi komputera (w tym pakietu MS Office),
•	 umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
•	 łatwość podejmowania decyzji,
•	 umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność,
•	 dobra organizacja pracy własnej,
•	 rzetelność, systematyczność i terminowość,
•	 umiejętność radzenia 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 oświadczenie  

o poziomie znajomości języka angielskiego,
•	 oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe,

oGŁosZenie preZesa UrZĘDU patentoWeGo 
o naborZe na apliKacJĘ eKspercKĄ
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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: 15.04.2023 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/DT” (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: 
	ū stabilną i ciekawą pracę,
	ū przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
	ū ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00–9.00),
	ū dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
	ū nagrody – w zależności od wyników pracy,
	ū możliwość rozwoju zawodowego, w tym certyfikowane szkolenia,
	ū możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach nauki języka obcego,
	ū możliwość przyznania dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
	ū świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Pracowniczej Kasy  

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

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

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone 
w niniejszym ogłoszeniu. 
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie 
telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych 
dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. 
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane 
oświadczenia.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej  
pod adresem: https://uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp.
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest 
obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych  
przez kandydatki/kandydatów.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane 
po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia do Urzędu). 
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

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

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