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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
(T3) – Tłumaczenie na język polski patentu europejskiego
(T4) – Poprawione tłumaczenie patentu europejskiego
(T5) – Tłumaczenie patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(T6) – Tłumaczenie patentu europejskiego ograniczonego przez uprawnionego zgodnie z art . 105a Konwencji o patencie europejskim

PATENTY
UDZIELONE PRAWA 

(od nr 240 531 do nr 240 560)
w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 240560 (41) 2020 11 02 
(51) A23K 10/30 (2016 .01) 
 A23K 40/10 (2016 .01) 
 A61K 36/288 (2006 .01) 
 A23K 50/75 (2016 .01)
(21) 429798 (22) 2019 04 29

(72) JÓZEFIAK DAMIAN, Robakowo (PL); ZAWORSKA-
ZAKRZEWSKA ANITA, Solec (PL); KASPROWICZ-POTOCKA 
MAŁGORZATA, Poznań (PL); CIEŚLAK ADAM, Przeźmierowo (PL); 
SZUMACHER MAŁGORZATA, Kiekrz (PL); JANKOWSKI JAN,  
Olsztyn (PL); SAWOSZ-CHWALIBÓG EWA, Zgorzała (PL); 
ŚWIĄTKIEWICZ SYLWESTER, Kraków (PL); ARCZEWSKA-WŁOSEK 
ANNA, Kraków (PL); JÓŹWIK ARTUR, Grójec (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU,  
Poznań (PL); UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI 
W OLSZTYNIE, Olsztyn (PL); SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA 
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, Warszawa (PL); INSTYTUT 
ZOOTECHNIKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY,  
Kraków (PL); INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT 
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POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Jastrzębiec (PL); HERBERRY SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stawiguda (PL); 
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mszczonów (PL); CENTRUM BADAŃ DNA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL); 
PIAST PASZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lewkowiec (PL); PIAST PASZE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płońsk (PL)
(54) Preparat eubiotyczny dla drobiu, w szczególności kurcząt rzeź-
nych i sposób wytwarzania paszy dla drobiu w szczególności kurcząt 
rzeźnych

(B1) (11) 240546 (41) 2020 03 09 
(51) A42B 3/08 (2006 .01) 
 A42B 3/22 (2006 .01) 
 A42B 3/32 (2006 .01) 
 A62B 18/08 (2006 .01) 
 F41H 1/04 (2006 .01)
(21) 426943 (22) 2018 09 07
(72) NOWIKOW JERZY, Huta Żabiowolska (PL); MATUSIAK 
GRZEGORZ, Warszawa (PL)
(73) HUBIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Huta Żabiowolska (PL)
(54) Ochronny kask z ruchomą osłoną twarzy z wizjerem i z ruchomą 
osłoną podbródka

(B1) (11) 240552 (41) 2019 11 04 
(51) A61B 5/00 (2006 .01) 
 A61B 5/01 (2006 .01)
(21) 425395 (22) 2018 04 30
(72) STĘPIEŃ JACEK, Warszawa (PL); SOLAN RADOSŁAW, 
Warszawa (PL); ŁUKASIEWICZ PAWEŁ, Warszawa (PL)
(73) MILTON ESSEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Aparat do multimodalnego obrazowania i analizy parametrów 
biofizycznych skórnego odczynu alergicznego podczas skórnych 
testów alergicznych punktowych i płatkowych oraz sposób hybry-
dowego multispektralnego obrazowania odczynów alergicznych 
w przebiegu skórnych testów punktowych i płatkowych

(B1) (11) 240556 (41) 2020 02 24 
(51) A61K 9/113 (2006 .01) 
 A61K 9/51 (2006 .01) 
 B01J 13/00 (2006 .01) 
 B82Y 5/00 (2011 .01) 
 B82Y 40/00 (2011 .01) 
 A61K 31/728 (2006 .01)
(21) 426702 (22) 2018 08 17
(72) SMELA KRZYSZTOF, Rzeszów (PL); ZAPOTOCZNY SZCZEPAN, 
Kraków (PL); SZAFRANIEC JOANNA, Kraków (PL)
(73) SMELA KRZYSZTOF, Rzeszów (PL)
(54) Nanokapsuła oraz sposób jej wytwarzania do równoczesnego 
przenoszenia związku lipofilowego i hydrofilowego oraz jej zasto-
sowanie

(B1) (11) 240559 (41) 2020 04 20 
(51) A61K 36/28 (2006 .01) 
 A61K 131/00 (2006 .01)
(21) 427449 (22) 2018 10 18
(72) JANISZEWSKA JOLANTA, Warszawa (PL); KURZEPA 
KATARZYNA, Warka (PL); KLIMCZAK JERZY, Bażanowice (PL)
(73) MADONIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wieruszów (PL)
(54) Fitofarmaceutyk do stosowania doustnego, zawierający kom-
pozycję biologicznie aktywnych składników pochodzących z jednej 
rośliny

(B1) (11) 240558 (41) 2021 11 22 
(51) A61L 27/20 (2006 .01) 

 A61L 27/22 (2006 .01) 
 A61L 27/52 (2006 .01)
(21) 437236 (22) 2021 03 08
(72) KLIMEK KATARZYNA, Lublin (PL); GINALSKA GRAŻYNA, 
Lublin (PL); TARCZYŃSKA-OSINIAK MARTA, Lublin (PL); GAWĘDA 
KRZYSZTOF, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Biomateriał na bazie β-1,3-glukanu (kurdlanu) do regeneracji 
tkanki chrzęstnej i/lub kostnej oraz sposób jego wytwarzania

(B1) (11) 240544 (41) 2017 11 20 
(51) B23K 37/00 (2006 .01)
(21) 417171 (22) 2016 05 12
(72) LIGAJ BOGDAN, Bydgoszcz (PL); MACKOWIAK PAWEŁ, 
Bydgoszcz (PL)
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA IM . JANA I JĘDRZEJA 
ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób i urządzenie do przekazywania płynów eksploatacyj-
nych i energii elektrycznej do elementów maszyn wykonujących 
ruch obrotowy

(B1) (11) 240550 (41) 2020 08 10 
(51) B23K 37/00 (2006 .01)
(21) 432098 (22) 2019 12 05
(72) MICHALIK KRZYSZTOF, Gorlice (PL); DUDEK TOMASZ,  
Libusza (PL); CIEŚLA ROBERT, Gorlice (PL); ABRAM PIOTR, 
Zagórzany (PL)
(73) SVETSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(54) Zgrzewarka paneli ogrodzeniowych i sposób zgrzewania

(B1) (11) 240548 (41) 2017 07 17 
(51) B30B 15/30 (2006 .01) 
 C10L 5/44 (2006 .01)
(21) 415712 (22) 2016 01 05
(72) TOKARSKI JAN, Opole (PL)
(73) TOKARSKI JAN, Opole (PL)
(54) Układ zabezpieczający ciągłość procesu produkcji brykietów 
z węgla drzewnego

(B1) (11) 240549 (41) 2018 08 13 
(51) B62K 27/00 (2006 .01) 
 B62K 27/12 (2006 .01) 
 B62K 7/04 (2006 .01)
(21) 420454 (22) 2017 02 06
(72) DZIKOWICZ BOGUSŁAW, Tuczno Trzecie (PL)
(73) DZIKOWICZ BOGUSŁAW, Tuczno Trzecie (PL)
(54) Rower z  wózkiem lub podobnym pojazdem doczepianym 
do ramy roweru

(B1) (11) 240538 (41) 2021 05 31 
(51) B65B 69/00 (2006 .01)
(21) 432022 (22) 2019 11 29
(72) NOWAKOWSKI ŁUKASZ, Leszczyny (PL); DEPCZYŃSKI 
WOJCIECH, Jasło (PL); SKRZYNIARZ MICHAŁ, Bieliny (PL); 
LUDWINEK KRZYSZTOF, Kostomłoty Pierwsze (PL)
(73) MUEHSAM ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU SPÓŁKA JAWNA, 
Kielce (PL)
(54) Zestaw napędowy urządzenia do opróżniania worków

(B1) (11) 240543 (41) 2021 11 08 
(51) B65D 19/20 (2006 .01) 
 B65D 6/00 (2006 .01)
(21) 433890 (22) 2020 05 05
(72) ŁAGODA KRZYSZTOF, Poznań (PL)
(73) ŁAGODA KRZYSZTOF AMAZEPACK, Drezdenko (PL)
(54) Opakowanie transportowe
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(B1) (11) 240545 (41) 2020 01 02 
(51) C01B 3/00 (2006 .01) 
 H01M 14/00 (2006 .01) 
 H05H 1/02 (2006 .01)
(21) 425982 (22) 2018 06 19
(72) PAWLAK ZDZISŁAW, Kalisz (PL); PAWLAK MACIEJ, Kalisz (PL)
(73) PAWLAK ZDZISŁAW, Kalisz (PL)
(54) Termiczny reaktor wodoru

(B1) (11) 240531 (41) 2017 12 18 
(51) C07D 487/16 (2006 .01) 
 C08K 5/3492 (2006 .01) 
 C09K 21/10 (2006 .01) 
 C09D 5/18 (2006 .01)
(21) 417458 (22) 2016 06 07
(72) OŻÓG MARIUSZ, Rzeszów (PL)
(73) OŻÓG MARIUSZ, Rzeszów (PL)
(54) Sposób wytwarzania mieszaniny hydroksymetylowych po-
chodnych melemu oraz zastosowania tej mieszaniny

(B1) (11) 240532 (41) 2019 07 01 
(51) C08J 5/00 (2006 .01) 
 C08L 27/06 (2006 .01) 
 C08K 13/06 (2006 .01) 
 B29C 48/80 (2019 .01) 
 B29C 70/26 (2006 .01)
(21) 423951 (22) 2017 12 19
(72) BRANDT TOMASZ, Suwałki (PL); ŻUKOWSKI ROBERT, Ełk (PL); 
SZYMANKO MICHAŁ, Suwałki (PL)
(73) DECCO SPÓŁKA AKCYJNA, Suwałki (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytów polichlorowinylowych

(B1) (11) 240541 (41) 2019 02 25 
(51) C10J 3/46 (2006 .01) 
 F01K 23/10 (2006 .01) 
 F22B 37/14 (2006 .01)
(21) 427314 (22) 2016 09 13
(30) 2015-225917  2015 11 18 JP
(86) 2016 09 13  PCT/JP16/76961
(87) 2017 05 26  WO17/086003
(72) HAARI KENTA, Yokohama (JP); SHIBATA YASUNARI,  
Yokohama (JP); TAKEI YASUHIRO, Yokohama (JP); KITADA 
MASASHI, Yokohama (JP); CHUMAN FUMIHIRO, Yokohama (JP); 
TAKEDA SHIGETAKA, Yokohama (JP)
(73) MITSUBISHI POWER, LTD ., Yokohama (JP)
(54) Urządzenie zgazowujące, układ ze zintegrowanym zgazowa-
niem i sposób sterowania

(B1) (11) 240537 (41) 2020 11 30 
(51) C12P 1/02 (2006 .01) 
 B27M 3/14 (2006 .01) 
 B09B 3/00 (2006 .01)
(21) 429964 (22) 2019 05 17
(72) GŁOWACKA ANNA, Stargard (PL); HUZARSKI MARCIN,  
Dobra (PL); SERAFIN TOMASZ, Przecław (PL)
(73) GŁOWACKA ANNA, Stargard (PL); HUZARSKI MARCIN,  
Dobra (PL); SERAFIN TOMASZ, Przecław (PL)
(54) Sposób rozkładu oleju kreozotowego w elementach drewnia-
nych i reaktor

(B1) (11) 240542 (41) 2021 10 25 
(51) C21D 8/06 (2006 .01) 
 B21B 1/18 (2006 .01) 
 C21D 9/52 (2006 .01) 
 C22C 38/04 (2006 .01)
(21) 433607 (22) 2020 04 20
(72) KUTYŁA ZBIGNIEW, Żarki-Letnisko (PL)

(73) CMC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie (PL)
(54) Walcówka stalowa o okrągłym przekroju poprzecznym oraz 
sposób wytwarzania walcówki stalowej o okrągłym przekroju po-
przecznym

(B1) (11) 240534 (41) 2019 07 15 
(51) C23C 8/20 (2006 .01) 
 C23C 8/22 (2006 .01)
(21) 424224 (22) 2018 01 08
(72) KORECKI MACIEJ, Świebodzin (PL); WOŁOWIEC-KORECKA 
EMILIA, Zgierz (PL); SUT MICHAŁ, Gaj (PL)
(73) SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin (PL)
(54) Sposób nawęglania niskociśnieniowego (LPC)

(B1) (11) 240533 (41) 2019 02 25 
(51) C23C 8/22 (2006 .01)
(21) 422596 (22) 2017 08 21
(72) KORECKI MACIEJ, Świebodzin (PL); BREWKA AGNIESZKA, 
Poznań (PL)
(73) SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin (PL)
(54) Sposób iniekcyjnego nawęglania podciśnieniowego (LPC) ele-
mentów wykonanych ze stopów żelaza i innych metali

(B1) (11) 240535 (41) 2021 07 05 
(51) C25D 17/00 (2006 .01) 
 B01L 9/00 (2006 .01)
(21) 432496 (22) 2020 01 03
(72) TYMECKI ŁUKASZ, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Uchwyt do mocowania elektrod planarnych

(B1) (11) 240547 (41) 2021 05 04 
(51) E03B 3/28 (2006 .01) 
 B01D 5/00 (2006 .01)
(21) 431636 (22) 2019 10 29
(72) STANKIEWICZ AGATA, Warszawa (PL)
(73) STANKIEWICZ AGATA, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do odzyskiwania wody z wilgoci zawartej w powie-
trzu atmosferycznym

(B1) (11) 240536 (41) 2019 04 08 
(51) E04B 1/26 (2006 .01) 
 E04H 1/02 (2006 .01) 
 E04H 1/12 (2006 .01)
(21) 423058 (22) 2017 10 04
(72) LESIAK EDMUND, Włocławek (PL)
(73) LESIAK EDMUND, Włocławek (PL)
(54) Domek drewniany

(B1) (11) 240540 (41) 2017 01 02 
(51) E21C 35/18 (2006 .01) 
 E21C 35/19 (2006 .01)
(21) 417728 (22) 2014 06 18
(30) 61/836271  2013 06 18 US
(86) 2014 06 18  PCT/US14/43016
(87) 2014 12 24  WO14/205123
(72) TORRES DELGADO ROBERTO DE JESUS, Scappoose (US); 
CLAPHAM WILLIAM STEPHEN, Bransley (GB)
(73) ESCO GROUP LLC, Wilmington (US)
(54) Kilof do urabiania minerału oraz zespół i uchwyt kilofa

(B1) (11) 240553 (41) 2021 06 14 
(51) F16C 13/02 (2006 .01) 
 F16C 33/76 (2006 .01) 
 F16C 33/72 (2006 .01)
(21) 432067 (22) 2019 12 03
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(72) SURDACKI ROBERT, Zakościelne (PL); SMAGAŁA ARKADIUSZ, 
Kraśnik (PL)
(73) FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH-KRAŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA, 
Kraśnik (PL)
(54) Łożysko stożkowe jednorzędowe z zintegrowaną uszczelką

(B1) (11) 240554 (41) 2021 04 06 
(51) F16C 19/00 (2006 .01) 
 F16C 19/06 (2006 .01) 
 F16C 33/10 (2006 .01) 
 F16C 33/76 (2006 .01)
(21) 434478 (22) 2020 06 26
(72) ZMARZŁY PAWEŁ, Brzeziny (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Łożysko toczne z dynamicznym smarowaniem

(B1) (11) 240539 (41) 2016 08 01 
(51) G01N 21/00 (2006 .01) 
 G01F 23/292 (2006 .01)
(21) 415536 (22) 2015 12 23
(30) 14/609,551  2015 01 30 US
(72) SCHENKL JOHANN, Bodenwoehr (DE); SIGNORINO 
MANFREDI, Nabburg (DE); BAUMER JOHANNES, Fuchsberg (DE); 
WILHELM GEORG, Guteneck (DE)
(73) EMZ-HANAUER GMBH & CO .KGAA, Nabburg (DE)
(54) Czujnik optyczny do detekcji powietrza-wody i elektryczne 
urządzenie gospodarstwa domowego stosujące ten czujnik

(B1) (11) 240551 (41) 2017 08 28 
(51) H01F 1/11 (2006 .01) 
 H01F 1/113 (2006 .01) 
 B22F 3/087 (2006 .01)
(21) 416167 (22) 2016 02 17
(72) OGANISIAN KAREN, Wrocław (PL); STRĘK WIESŁAW, Bielany 
Wrocławskie (PL)
(73) INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH 
IM . WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII 
NAUK, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania elektromagnetycznego metamateriału 
i jego zastosowanie

(B1) (11) 240557 (41) 2020 02 24 
(51) H01M 50/403 (2021 .01) 
 H01M 50/446 (2021 .01) 
 H01M 10/052 (2010 .01)
(21) 426746 (22) 2018 08 22
(72) WALKOWIAK MARIUSZ, Poznań (PL); PÓŁROLNICZAK 
PAULINA, Jarocin (PL); WASIŃSKI KRZYSZTOF, Swarzędz (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT METALI 
NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytowej membrany polimerowo-
-ceramicznej

(B1) (11) 240555 (41) 2021 09 13 
(51) H02K 3/28 (2006 .01)
(21) 437313 (22) 2021 03 15
(72) BERNATT JAKUB, Tychy (PL); GAWRON STANISŁAW, Tychy (PL); 
GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW 
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice (PL)
(54) Układ regulacji napięcia prądnicy synchronicznej wzbudzanej 
magnesami trwałymi

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A23K 10/30 (2016 .01) 240560
A23K 40/10 (2016 .01) 240560*
A23K 50/75 (2016 .01) 240560*
A42B 3/08 (2006 .01) 240546
A42B 3/22 (2006 .01) 240546*
A42B 3/32 (2006 .01) 240546*
A61B 5/00 (2006 .01) 240552
A61B 5/01 (2006 .01) 240552*
A61K 36/288 (2006 .01) 240560*
A61K 9/113 (2006 .01) 240556
A61K 9/51 (2006 .01) 240556*
A61K 31/728 (2006 .01) 240556*
A61K 36/28 (2006 .01) 240559
A61K 131/00 (2006 .01) 240559*
A61L 27/20 (2006 .01) 240558
A61L 27/22 (2006 .01) 240558*
A61L 27/52 (2006 .01) 240558*
A62B 18/08 (2006 .01) 240546*
B01D 5/00 (2006 .01) 240547*
B01J 13/00 (2006 .01) 240556*
B01L 9/00 (2006 .01) 240535*
B09B 3/00 (2006 .01) 240537*
B21B 1/18 (2006 .01) 240542*
B22F 3/087 (2006 .01) 240551*
B23K 37/00 (2006 .01) 240544
B23K 37/00 (2006 .01) 240550
B27M 3/14 (2006 .01) 240537*
B29C 48/80 (2019 .01) 240532*
B29C 70/26 (2006 .01) 240532*
B30B 15/30 (2006 .01) 240548
B62K 27/00 (2006 .01) 240549
B62K 27/12 (2006 .01) 240549*
B62K 7/04 (2006 .01) 240549*
B65B 69/00 (2006 .01) 240538
B65D 19/20 (2006 .01) 240543
B65D 6/00 (2006 .01) 240543*
B82Y 5/00 (2011 .01) 240556*
B82Y 40/00 (2011 .01) 240556*
C01B 3/00 (2006 .01) 240545
C07D 487/16 (2006 .01) 240531
C08J 5/00 (2006 .01) 240532

C08K 5/3492 (2006 .01) 240531*
C08K 13/06 (2006 .01) 240532*
C08L 27/06 (2006 .01) 240532*
C09D 5/18 (2006 .01) 240531*
C09K 21/10 (2006 .01) 240531*
C10J 3/46 (2006 .01) 240541
C10L 5/44 (2006 .01) 240548*
C12P 1/02 (2006 .01) 240537
C21D 8/06 (2006 .01) 240542
C21D 9/52 (2006 .01) 240542*
C22C 38/04 (2006 .01) 240542*
C23C 8/20 (2006 .01) 240534
C23C 8/22 (2006 .01) 240534*
C23C 8/22 (2006 .01) 240533
C25D 17/00 (2006 .01) 240535
E03B 3/28 (2006 .01) 240547
E04B 1/26 (2006 .01) 240536
E04H 1/02 (2006 .01) 240536*
E04H 1/12 (2006 .01) 240536*
E21C 35/18 (2006 .01) 240540
E21C 35/19 (2006 .01) 240540*
F01K 23/10 (2006 .01) 240541*
F16C 13/02 (2006 .01) 240553
F16C 33/76 (2006 .01) 240553*
F16C 33/72 (2006 .01) 240553*
F16C 19/00 (2006 .01) 240554
F16C 19/06 (2006 .01) 240554*
F16C 33/10 (2006 .01) 240554*
F16C 33/76 (2006 .01) 240554*
F22B 37/14 (2006 .01) 240541*
F41H 1/04 (2006 .01) 240546*
G01F 23/292 (2006 .01) 240539*
G01N 21/00 (2006 .01) 240539
H01F 1/11 (2006 .01) 240551
H01F 1/113 (2006 .01) 240551*
H01M 14/00 (2006 .01) 240545*
H01M 50/403 (2021 .01) 240557
H01M 50/446 (2021 .01) 240557*
H01M 10/052 (2010 .01) 240557*
H02K 3/28 (2006 .01) 240555
H05H 1/02 (2006 .01) 240545*

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PATENTÓW

240531 C07D 487/16 (2006 .01)
240532 C08J 5/00 (2006 .01)
240533 C23C 8/22 (2006 .01)
240534 C23C 8/20 (2006 .01)
240535 C25D 17/00 (2006 .01)
240536 E04B 1/26 (2006 .01)
240537 C12P 1/02 (2006 .01)
240538 B65B 69/00 (2006 .01)
240539 G01N 21/00 (2006 .01)

240540 E21C 35/18 (2006 .01)
240541 C10J 3/46 (2006 .01)
240542 C21D 8/06 (2006 .01)
240543 B65D 19/20 (2006 .01)
240544 B23K 37/00 (2006 .01)
240545 C01B 3/00 (2006 .01)
240546 A42B 3/08 (2006 .01)
240547 E03B 3/28 (2006 .01)
240548 B30B 15/30 (2006 .01)

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 Symbol Nr 
 MKP patentu

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

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2
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 1 2  1 2

240549 B62K 27/00 (2006 .01)
240550 B23K 37/00 (2006 .01)
240551 H01F 1/11 (2006 .01)
240552 A61B 5/00 (2006 .01)
240553 F16C 13/02 (2006 .01)
240554 F16C 19/00 (2006 .01)

240555 H02K 3/28 (2006 .01)
240556 A61K 9/113 (2006 .01)
240557 H01M 50/403 (2021 .01)
240558 A61L 27/20 (2006 .01)
240559 A61K 36/28 (2006 .01)
240560 A23K 10/30 (2016 .01)

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE 
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

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

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

ce patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 197268 A . Wykreślono: B&P ENGINEERING SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN-
DYTOWA, Przeworsk, Polska 651543185 Wpisano: B&P ENGINE-
ERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prze-
worsk, Polska 651543185

(11) 201486 A . Wykreślono: B & P ENGINEERING SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN-
DYTOWA, Przeworsk, Polska 651543185 Wpisano: B&P ENGINE-
ERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prze-
worsk, Polska 651543185

(11) 207549 A . Wykreślono: ICOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska  730020836 
Wpisano: BMI ICOPAL SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, Polska 730020836

(11) 208392 A . Wykreślono: INSTYTUT BIOTECHNO-
LOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO, Warszawa, 
Polska  000053835 Wpisano: INSTYTUT BIOTECHNOLOGII 
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM . PROF . WACŁAWA DĄ-
BROWSKIEGO - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warsza-
wa, Polska 000053835

(11) 209677 A . Wykreślono: INSTYTUT BIOTECHNO-
LOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO, Warszawa, 
Polska  000053835 Wpisano: INSTYTUT BIOTECHNOLOGII 
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM . PROF . WACŁAWA DĄ-
BROWSKIEGO - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warsza-
wa, Polska 000053835

(11) 210287 A . Wykreślono: INSTYTUT BIOTECHNO-
LOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO, Warszawa, 
Polska  000053835 Wpisano: INSTYTUT BIOTECHNOLOGII 
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM . PROF . WACŁAWA DĄ-
BROWSKIEGO - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warsza-
wa, Polska 000053835

(11) 211325 D . Wpisano: „Na  podstawie tytułu wykonaw-
czego: Nakazu zapłaty w  postępowaniu nakazowym Sądu 
Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 
5 lipca 2017 r ., sygn . akt I Nc 403/17 zaopatrzonego w klauzu-
lę wykonalności z dnia 29 grudnia 2017 r . oraz postanowienia 
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – 
Krzyków Gabrieli Morawiec z dnia 29 czerwca 2018 r ., sygn . akt 
Km 395/18, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wro-
cławia – Fabrycznej we  Wrocławiu Radosław Bagiński w  toku 

postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą 
akt: Km 456/21 dokonał zajęcia patentu na przedmiotowy wy-
nalazek na wniosek wierzyciela: Tomasza Piątka zamieszkałego 
w Kielcach .”

(11) 212635 A . Wykreślono: INSTYTUT BIOTECHNO-
LOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO, Warszawa, 
Polska  000053835 Wpisano: INSTYTUT BIOTECHNOLOGII 
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM . PROF . WACŁAWA DĄ-
BROWSKIEGO - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warsza-
wa, Polska 000053835

(11) 213031 A . Wykreślono: WYTWÓRNIA SPRZĘTU REHA-
BILITACYJNEGO COMFORT KRYNICCY SPÓŁKA JAWNA, Poznań, 
Polska  639693310 Wpisano: WYTWÓRNIA SPRZĘTU REHABILI-
TACYJNEGO COMFORT SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 639693310

(11) 214643 A . Wykreślono: REPUBLIC TOBACCO L .P ., 
Glenview, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: REPUBLIC 
BRANDS L .P ., Glenview, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 215770 D . Wpisano: Na mocy umowy z dnia 15 listopada 
2021 r . udzielono pełnej i wyłącznej licencji na korzystanie z wy-
nalazku przez RPR RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska na czas trwania patentu .

(11) 220026 A . Wykreślono: BAKACHEM SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska  010142956; 
MENARD POLSKA SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Warszawa, Polska  140780765 Wpisano: BAKACHEM 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska 010142956; MENARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140780765

(11) 220139 A . Wykreślono: UNIWERSYTET GDAŃSKI, 
Gdańsk, Polska  000001330; FUNDACJA CENTRUM TRANSFE-
RU TECHNOLOGII SYNERGY, Gdańsk, Polska  221080019; VTTF 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Gdynia, 
Polska  221738520 Wpisano: UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk, 
Polska  000001330; INSTYTUT BIOTECHNOLOGII I  MEDYCY-
NY MOLEKULARNEJ, Gdańsk, Polska  360589614; VTTF SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Gdynia, Pol-
ska 221738520

(11) 220777 A . Wykreślono: ELEVANCE RENEWABLE SCIEN-
CES, INC ., Bolingbrook, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: 
Wilmar Trading Pte Ltd, Singapur, Singapur

(11) 220965 A . Wykreślono: POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, 
Polska 000001583 Wpisano: POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, Pol-
ska  000001583; UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYROD-
NICZY IM .JANA DŁUGOSZA W  CZĘSTOCHOWIE, Częstochowa, 
Polska 000001494

(11) 220965 C . Wykreślono: JOCHYM KAMILA, Radomsko, 
Polska; KAPUŚNIAK JANUSZ, Korwinów, Polska; BARCZYŃSKA 
RENATA, Siemianowice Śląskie, Polska; LIBUDZISZ ZDZISŁAWA, 
Łódź, Polska; ŚLIŻEWSKA KATARZYNA, Łódź, Polska Wpisano: 
KAPUŚNIAK KAMILA, Radomsko, Polska; KAPUŚNIAK JANUSZ, 
Korwinów, Polska; BARCZYŃSKA RENATA, Siemianowice Ślą-
skie, Polska; LIBUDZISZ ZDZISŁAWA, Łódź, Polska; ŚLIŻEWSKA 
KATARZYNA, Łódź, Polska

(11) 221497 A . Wykreślono: POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, 
Polska 000001583 Wpisano: POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, Pol-
ska  000001583; UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYROD-
NICZY IM .JANA DŁUGOSZA W  CZĘSTOCHOWIE, Częstochowa, 
Polska 000001494

(11) 221497 C . Wykreślono:  KAPUŚNIAK JANUSZ, Korwi-
nów, Polska; JOCHYM KAMILA, Radomsko, Polska; BARCZYŃ-
SKA RENATA, Siemianowice Śląskie, Polska; LIBUDZISZ ZDZI-
SŁAWA, Łódź, Polska; ŚLIŻEWSKA KATARZYNA, Łódź, Polska 
Wpisano: KAPUŚNIAK JANUSZ, Korwinów, Polska; KAPUŚNIAK 
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KAMILA, Radomsko, Polska; BARCZYŃSKA RENATA, Siemiano-
wice Śląskie, Polska; LIBUDZISZ ZDZISŁAWA, Łódź, Polska; ŚLI-
ŻEWSKA KATARZYNA, Łódź, Polska

(11) 222097 A . Wykreślono: LASERTEC SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy, Polska 276072416 Wpi-
sano: LASERTEC SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy, Polska 276072416

(11) 222318 A . Wykreślono: FUDAŁA STEFAN, Jaworzno, 
Polska; FUDAŁA PIOTR, Kraków, Polska Wpisano: FUDAŁA STE-
FAN, Balin, Polska; FUDAŁA PIOTR, Kraków, Polska

(11) 222765 A . Wykreślono: B & P ENGINEERING SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN-
DYTOWA, Przeworsk, Polska 651543185 Wpisano: B&P ENGINE-
ERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prze-
worsk, Polska 651543185

(11) 222885 A . Wykreślono: B & P ENGINEERING SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN-
DYTOWA, Przeworsk, Polska 651543185 Wpisano: B&P ENGINE-
ERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prze-
worsk, Polska 651543185

(11) 223071 A . Wykreślono: ZAKŁADY STOLARKI BUDOWLA-
NEJ FERNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lubartów, Polska 060462834 Wpisano: ZAKŁADY STOLARKI BU-
DOWLANEJ FERNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Warszawa, Polska 060462834

(11) 224591 A . Wykreślono: STEC TOMASZ, Trzebownisko, 
Polska Wpisano: MAŁGORZATA JANIK-STEC TMS AUDIT, Trze-
bownisko, Polska 180162289

(11) 224818 A . Wykreślono: MENARD POLSKA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska  140780765 Wpisano: MENARD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140780765

(11) 225874 A . Wykreślono: INSTYTUT LOTNICTWA, War-
szawa, Polska 000037374 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIE-
WICZ-INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa, Polska 000037374

(11) 227771 A . Wykreślono: INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIOR-
STWO WIELOBRANŻOWE POLIN SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 001412578 Wpisano: 
ENERGOTECHNIKA-ENERGOROZRUCH SPÓŁKA AKCYJNA, Gli-
wice, Polska 273239927

(11) 228208 A . Wykreślono: INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIOR-
STWO WIELOBRANŻOWE POLIN SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 001412578 Wpisano: 
ENERGOTECHNIKA-ENERGOROZRUCH SPÓŁKA AKCYJNA, Gli-
wice, Polska 273239927

(11) 229310 A . Wykreślono: B&P ENGINEERING SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN-
DYTOWA, Przeworsk, Polska 651543185 Wpisano: B&P ENGINE-
ERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prze-
worsk, Polska 651543185

(11) 229571 A . Wykreślono: B&P ENGINEERING SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN-
DYTOWA, Przeworsk, Polska 651543185 Wpisano: B&P ENGINE-
ERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prze-
worsk, Polska 651543185

(11) 230051 A . Wykreślono: 45STAGES SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, Polska  017303434 
Wpisano: 45STAGES SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017303434

(11) 230666 A . Wykreślono: MULTIDEKOR SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Piastów, Polska 011901453 Wpisano: MULTIDEKOR SPÓŁKA AK-
CYJNA, Piastów, Polska 140864798

(11) 230669 A . Wykreślono: AIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Knurów, 

Polska 271250942 Wpisano: AIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Knurów, Polska 243139847

(11) 230734 A . Wykreślono: INSTYTUT BIOTECHNOLO-
GII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM . PROF . WACŁA-
WA DĄBROWSKIEGO, Warszawa, Polska  000053835; POLDER 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łysomice, 
Polska 870492647 Wpisano: INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZE-
MYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM . PROF . WACŁAWA DĄBROW-
SKIEGO - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa, 
Polska  000053835; POLDER SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Łysomice, Polska 870492647

(11) 231401 A . Wykreślono: B&P ENGINEERING SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN-
DYTOWA, Przeworsk, Polska 651543185 Wpisano: B&P ENGINE-
ERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prze-
worsk, Polska 651543185

(11) 231556 A . Wykreślono: B & P ENGINEERING SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN-
DYTOWA, Przeworsk, Polska 651543185 Wpisano: B&P ENGINE-
ERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prze-
worsk, Polska 651543185

(11) 231787 A . Wykreślono: CIECH ŻYWICE SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, 
Polska  365703807 Wpisano: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Pol-
ska 365703807

(11) 231787 A . Wykreślono: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzy-
na, Polska  365703807 Wpisano: SARZYNA CHEMICAL SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Pol-
ska 365703807

(11) 232750 A . Wykreślono: UNIWERSYTET TECHNOLO-
GICZNO-PRZYRODNICZY IM . JANA I  JĘDRZEJA ŚNIADECKICH 
W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, Polska 000001689 Wpisano: POLI-
TECHNIKA BYDGOSKA IM . JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Byd-
goszcz, Polska 000001689

(11) 233114 A . Wykreślono: INSTYTUT BIOTECHNOLOGII 
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM . PROF . WACŁAWA DĄ-
BROWSKIEGO, Warszawa, Polska  000053835; MIETLICKA VIO-
LETTA MŁYN NIEDŹWIADY, Kalisz, Polska  251539374 Wpisano: 
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZE-
GO IM . PROF . WACŁAWA DĄBROWSKIEGO - PAŃSTWOWY IN-
STYTUT BADAWCZY, Warszawa, Polska 000053835; MIETLICKA 
VIOLETTA MŁYN NIEDŹWIADY, Kalisz, Polska 251539374

(11) 233148 A . Wykreślono: INSTYTUT BIOTECHNOLOGII 
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM . PROF . WACŁAWA DĄ-
BROWSKIEGO, Warszawa, Polska  000053835 Wpisano: INSTY-
TUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM . 
PROF . WACŁAWA DĄBROWSKIEGO - PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY, Warszawa, Polska 000053835

(11) 233253 A . Wykreślono: UNIWERSYTET TECHNOLO-
GICZNO-PRZYRODNICZY IM . JANA I  JĘDRZEJA ŚNIADECKICH 
W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, Polska 000001689 Wpisano: POLI-
TECHNIKA BYDGOSKA IM . JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Byd-
goszcz, Polska 000001689

(11) 233506 A . Wykreślono: INSTYTUT BIOTECHNOLOGII 
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM . PROF . WACŁAWA DĄ-
BROWSKIEGO, Warszawa, Polska  000053835 Wpisano: INSTY-
TUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM . 
PROF . WACŁAWA DĄBROWSKIEGO - PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY, Warszawa, Polska 000053835

(11) 234213 A . Wykreślono: UNIWERSYTET TECHNOLO-
GICZNO-PRZYRODNICZY IM . JANA I  JĘDRZEJA ŚNIADECKICH 
W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, Polska 000001689 Wpisano: POLI-
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TECHNIKA BYDGOSKA IM . JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Byd-
goszcz, Polska 000001689

(11) 234226 A . Wykreślono: MILLVENT SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska  363524785 
Wpisano: OLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Katowice, Polska 386586200

(11) 234479 A . Wykreślono: B&P ENGINEERING SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN-
DYTOWA, Przeworsk, Polska 651543185 Wpisano: B&P ENGINE-
ERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Prze-
worsk, Polska 651543185

(11) 234780 A . Wykreślono: UNIWERSYTET TECHNOLO-
GICZNO-PRZYRODNICZY IM . JANA I  JĘDRZEJA ŚNIADECKICH 
W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, Polska 000001689 Wpisano: POLI-
TECHNIKA BYDGOSKA IM . JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Byd-
goszcz, Polska 000001689

(11) 234909 A . Wykreślono: UNIWERSYTET TECHNOLO-
GICZNO-PRZYRODNICZY IM . JANA I  JĘDRZEJA ŚNIADECKICH 
W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, Polska 000001689 Wpisano: POLI-
TECHNIKA BYDGOSKA IM . JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Byd-
goszcz, Polska 000001689

(11) 235317 A . Wykreślono: UNIWERSYTET TECHNOLO-
GICZNO-PRZYRODNICZY IM . JANA I  JĘDRZEJA ŚNIADECKICH 
W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, Polska 000001689 Wpisano: POLI-
TECHNIKA BYDGOSKA IM . JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Byd-
goszcz, Polska 000001689

(11) 235770 A . Wykreślono: UNIWERSYTET TECHNOLO-
GICZNO-PRZYRODNICZY IM . JANA I  JĘDRZEJA ŚNIADECKICH 
W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, Polska 000001689 Wpisano: POLI-
TECHNIKA BYDGOSKA IM . JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Byd-
goszcz, Polska 000001689

(11) 236077 A . Wykreślono: UNIWERSYTET TECHNOLO-
GICZNO-PRZYRODNICZY IM . JANA I  JĘDRZEJA ŚNIADECKICH 
W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, Polska 000001689 Wpisano: POLI-
TECHNIKA BYDGOSKA IM . JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Byd-
goszcz, Polska 000001689

(11) 236287 A . Wykreślono: INSTYTUT BIOTECHNOLOGII 
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM . PROF . WACŁAWA DĄ-
BROWSKIEGO, Warszawa, Polska  000053835 Wpisano: INSTY-
TUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM . 
PROF . WACŁAWA DĄBROWSKIEGO - PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY, Warszawa, Polska 000053835

(11) 236347 A . Wykreślono: INSTYTUT BIOTECHNOLOGII 
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM . PROF . WACŁAWA DĄ-
BROWSKIEGO, Warszawa, Polska  000053835 Wpisano: INSTY-
TUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM . 
PROF . WACŁAWA DĄBROWSKIEGO - PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY, Warszawa, Polska 000053835

(11) 236379 A . Wykreślono: INSTYTUT BIOTECHNOLOGII 
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM . PROF . WACŁAWA DĄ-
BROWSKIEGO, Warszawa, Polska  000053835 Wpisano: INSTY-
TUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM . 
PROF . WACŁAWA DĄBROWSKIEGO - PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY, Warszawa, Polska 000053835

(11) 236548 A . Wykreślono: UNIWERSYTET TECHNOLO-
GICZNO-PRZYRODNICZY IM . JANA I  JĘDRZEJA ŚNIADECKICH 
W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, Polska 000001689 Wpisano: POLI-
TECHNIKA BYDGOSKA IM . JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Byd-
goszcz, Polska 000001689

(11) 236769 A . Wykreślono: INSTYTUT BIOTECHNOLOGII 
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM . PROF . WACŁAWA DĄ-
BROWSKIEGO, Warszawa, Polska  000053835 Wpisano: INSTY-
TUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM . 

PROF . WACŁAWA DĄBROWSKIEGO - PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY, Warszawa, Polska 000053835

(11) 236915 A . Wykreślono: UNIWERSYTET TECHNOLO-
GICZNO-PRZYRODNICZY IM . JANA I  JĘDRZEJA ŚNIADECKICH 
W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, Polska 000001689 Wpisano: POLI-
TECHNIKA BYDGOSKA IM . JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Byd-
goszcz, Polska 000001689

(11) 237414 A . Wykreślono: UNIWERSYTET TECHNOLO-
GICZNO-PRZYRODNICZY IM . JANA I  JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, 
Bydgoszcz, Polska  000001689 Wpisano: POLITECHNIKA BYD-
GOSKA IM . JANA I  JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, Pol-
ska 000001689

(11) 237879 A . Wykreślono: UNIWERSYTET TECHNOLO-
GICZNO-PRZYRODNICZY IM . JANA I  JĘDRZEJA ŚNIADECKICH 
W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, Polska 000001689 Wpisano: POLI-
TECHNIKA BYDGOSKA IM . JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Byd-
goszcz, Polska 000001689

(11) 238379 C . Wykreślono: MIELECZAREK JAKUB, Kraków, 
Polska Wpisano: MIELCZAREK JAKUB, Kraków, Polska

(11) 238477 A . Wykreślono: UNIWERSYTET TECHNOLO-
GICZNO-PRZYRODNICZY IM . JANA I  JĘDRZEJA ŚNIADECKICH 
W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, Polska 000001689 Wpisano: POLI-
TECHNIKA BYDGOSKA IM . JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Byd-
goszcz, Polska 000001689

(11) 236454 D . Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 13 .06 .2021 
r . uprawniony udzielił pełnej, wyłącznej licencji na korzystanie 
z  wynalazku na  rzecz spółki FIXAL R . CZARNECKI, M . JUREK 
SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Chrzanowie na czas nieokreślony” .

(11) 238630 A . Wykreślono: UNIWERSYTET TECHNOLO-
GICZNO-PRZYRODNICZY IM . JANA I  JĘDRZEJA ŚNIADECKICH 
W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, Polska 000001689 Wpisano: POLI-
TECHNIKA BYDGOSKA IM . JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Byd-
goszcz, Polska 000001689

(11) 238857 A . Wykreślono: IRID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, 
Polska 385030764 Wpisano: IRID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 384964097

(11) 239512 A . Wykreślono: POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwi-
ce, Polska 000001637; PIĄTEK MICHAŁ, Mikołów, Polska Wpisa-
no: POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, Polska 000001637; PIĄTEK 
MICHAŁ, Warszawa, Polska

(11) 239543 A . Wykreślono: B&P ENGINEERING SPÓŁKA Z O . 
O . SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przeworsk, Polska 651543185 Wpi-
sano: B&P ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Przeworsk, Polska 651543185

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) 29 12 2021 2021/52 EP 2176184 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 2318336 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 2445712 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 2465407 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 2496263 B1
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(T6) (97) 24 05 2017 2017/21 EP 2528268 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 2571416 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 2588808 B1
(T5) (97) 14 02 2018 2018/07 EP 2606756 B1
(T5) (97) 17 06 2015 2015/25 EP 2609384 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 2661938 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 2834693 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 2842110 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 2916962 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 2919039 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 2964233 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 2965864 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 2984424 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 2997540 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3058142 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3071751 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3092072 B1
(T5) (97) 28 02 2018 2018/09 EP 3115336 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3119377 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3119603 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3127460 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3138903 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3144909 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3165539 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 EP 3182892 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3187957 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3190870 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3194684 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3204357 B1
(T5) (97) 05 09 2018 2018/36 EP 3209698 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3219235 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3230668 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3250203 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3254034 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3254059 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3265448 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3265546 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3288865 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3289625 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3290393 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3291679 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3292086 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3294762 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3302519 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3303305 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 EP 3312143 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3313695 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3315843 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3321212 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3323942 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3326230 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3326649 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3331696 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3341435 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3354345 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 EP 3364096 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3370698 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3372269 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3380288 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3382812 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3383878 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3384789 B1
(T3) (97) 20 10 2021 2021/42 EP 3387907 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3388189 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3388401 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3389254 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3392029 B1

(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3397573 B1
(T4) (97) 07 07 2021 2021/27 EP 3400601 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3402637 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3408326 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3424762 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3427985 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3429227 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3437976 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3458053 B1
(T3) (97) 08 12 2021 2021/49 EP 3467228 B1
(T3) (97) 06 10 2021 2021/40 EP 3475996 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3476650 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3477761 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3484423 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3490312 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3496882 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3504990 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3505703 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3508580 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3513000 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3513470 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3525774 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3525913 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3529001 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3538378 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3539284 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3541521 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3541688 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3542851 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3543604 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3544796 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3550237 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3554843 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3556097 B1
(T3) (97) 02 02 2022 2022/05 EP 3559329 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3564768 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3571193 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3589555 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3591887 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3592650 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3617380 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3618678 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3619040 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3619438 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3622121 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3626081 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3629715 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3635348 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3636919 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3638578 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3642623 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3644970 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3645664 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3646310 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3649091 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3649842 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3653102 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3655605 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3657110 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3659977 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3664631 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3666588 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3668860 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3670914 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3675660 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3677735 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3681460 B1
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(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3682247 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3684722 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3687878 B1
(T3) (97) 15 12 2021 2021/50 EP 3693654 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3694477 B1
(T3) (97) 09 02 2022 2022/06 EP 3696156 B1
(T3) (97) 08 09 2021 2021/36 EP 3698230 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3700842 B1
(T3) (97) 01 12 2021 2021/48 EP 3706092 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3710604 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3711271 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3712217 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3712368 B1
(T3) (97) 16 02 2022 2022/07 EP 3712498 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3714026 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3716793 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3716820 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3717569 B1
(T3) (97) 01 09 2021 2021/35 EP 3717728 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3720288 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3723089 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3724165 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3724191 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3726134 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3727098 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3729953 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3731873 B1
(T3) (97) 09 03 2022 2022/10 EP 3732056 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3732306 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3732482 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3733231 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3733232 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3738264 B1
(T3) (97) 03 11 2021 2021/44 EP 3738356 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3738800 B1
(T3) (97) 16 03 2022 2022/11 EP 3740359 B1
(T3) (97) 17 11 2021 2021/46 EP 3741204 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3741744 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3742102 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3745756 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3749110 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3749116 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3750170 B1
(T3) (97) 19 01 2022 2022/03 EP 3752685 B1
(T3) (97) 25 08 2021 2021/34 EP 3759444 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3761850 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3762173 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3763187 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3763888 B1
(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3764777 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3768564 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3769583 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3778609 B1
(T3) (97) 24 11 2021 2021/47 EP 3781355 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3782867 B1
(T3) (97) 26 01 2022 2022/04 EP 3794071 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 3795537 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3804975 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3811752 B1
(T3) (97) 22 12 2021 2021/51 EP 3820249 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3821142 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3822572 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3823542 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3824215 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3837065 B1
(T3) (97) 05 01 2022 2022/01 EP 3840867 B1
(T3) (97) 29 12 2021 2021/52 EP 3880654 B1

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE 
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

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

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

ce patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

 (11) 1965670  A . Wykreślono: Unilever N .V ., Rotterdam, Ho-
landia Wpisano: Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 1966375  A . Wykreślono: Alfasigma S .p .A ., Milano, Wło-
chy Wpisano: Alfasigma S .p .A ., Bolonia, Włochy

(11) 2238200  A . Wykreślono: Unilever N .V ., Rotterdam, Ho-
landia Wpisano: Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 2421869  A . Wykreślono: Alfasigma S .p .A ., Milano, Wło-
chy Wpisano: Alfasigma S .p .A ., Bolonia, Włochy

(11) 2475428  A . Wykreślono: Probiodrug AG, Halle, Niemcy 
Wpisano: Vivoryon Therapeutics N .V ., Halle/Saale, Niemcy

(11) 2507022  A . Wykreślono: Consolidated Container Com-
pany Lp, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Altium 
Packaging LP, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2651235  A . Wykreślono: Unilever N .V ., Rotterdam, Ho-
landia Wpisano: Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 2537528  A . Wykreślono: Alfasigma S .p .A ., Milano, Wło-
chy Wpisano: Alfasigma S .p .A ., Bolonia, Włochy

(11) 2704164  A . Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, 
Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, 
Szwajcaria

(11) 2704734  A . Wykreślono: Alfasigma S .p .A ., Milano, Wło-
chy Wpisano: Alfasigma S .p .A ., Bolonia, Włochy

(11) 2723184  A . Wykreślono: Unilever N .V ., Rotterdam, Ho-
landia Wpisano: Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 2736488  A . Wykreślono: Alfasigma S .p .A ., Milano, Wło-
chy Wpisano: Alfasigma S .p .A ., Bolonia, Włochy

(11) 2758371  A . Wykreślono: Alfasigma S .p .A ., Milano, Wło-
chy Wpisano: Alfasigma S .p .A ., Bolonia, Włochy

(11) 2874796  A . Wykreślono: Unilever N .V ., Rotterdam, Ho-
landia Wpisano: Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 2952180  A . Wykreślono: Alfasigma S .p .A ., Milano, Wło-
chy Wpisano: Alfasigma S .p .A ., Bolonia, Włochy

(11) 2988605  A . Wykreślono: UNILEVER N .V ., Rotterdam, 
Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 3200600  A . Wykreślono: Unilever NV, Rotterdam, Ho-
landia Wpisano: Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam, Holandia

(11) 3379548  A . Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, 
Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, 
Szwajcaria

(11) 3554280  A . Wykreślono: Unilever N .V ., Rotterdam, Ho-
landia Wpisano: Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam, Holandia
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OGŁOSZENIA

SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH

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

(T3) (11) 3313884 Postanowiono tłumaczenie opisu patentowego 
ponownie opublikować ze  względu na  błędy stwierdzone przez 
EPO (publikacja EP3313884 B9) .

(T3) (11) 3371549 Postanowiono sprostować oczywistą omyłkę 
w treści danych bibliograficznych: w pozycji (73) Uprawniony z pa-
tentu jest: Mesure-Systems3D, Bruz, FR; powinno być: DWFritz Au-
tomation, Inc ., Wilsonville, US .

(B1) (11) 234586 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować ze względu na zauważone błędy drukarskie .

(B1) (11) 238312 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie . 

(B1) (11) 238379 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować, w części dotyczącej twórców wynalazku (pozycja 72) 
w miejsce “JAKUB MIELECZAREK, Kraków, PL” wpisać “JAKUB MIEL-
CZAREK, Kraków, PL” . 

(B1) (11) 238768 Postanowiono patentowy ponownie wydruko-
wać .
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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

PRAWA OCHRONNE  
NA WZORY UŻYTKOWE

UDZIELONE PRAWA 
(od nr 72 519 do nr 72 527)

(Y1) (11) 72521 (41) 2021 08 16 
(51) A01K 53/00 (2006 .01) 
 A01K 47/00 (2006 .01)
(21) 128938 (22) 2020 02 10
(72) CHAŁUPKA TOMASZ, Bobrek (PL)
(73) CHAŁUPKA TOMASZ, Bobrek (PL)
(54) Podkarmiaczka ulowa powałkowa samoczynnie dozująca

(Y1) (11) 72527 (41) 2021 03 08 
(51) A41D 1/06 (2006 .01) 
 A61F 5/00 (2006 .01)
(21) 128527 (22) 2019 09 01
(72) PRZYBYLSKA ANNA, Ząbki (PL)
(73) PRZYBYLSKA ANNA, Ząbki (PL)
(54) Spodnie dla chorych z nietrzymaniem moczu i noszących pie-
luchy

(Y1) (11) 72522 (41) 2021 09 06 
(51) B65D 81/32 (2006 .01) 
 B65D 51/28 (2006 .01) 
 B65D 25/04 (2006 .01) 
 A47J 43/27 (2006 .01)
(21) 129016 (22) 2020 03 03
(72) ADAMCZEWSKI MAREK, Łódź (PL)

(73) ADAMCZEWSKI MAREK, Łódź (PL)
(54) Wkładka do szyjki butelki

(Y1) (11) 72524 (41) 2021 12 20 
(51) B66F 9/06 (2006 .01) 
 B66F 9/075 (2006 .01) 
 B66F 9/08 (2006 .01) 
 B66F 9/16 (2006 .01) 
 B66F 9/22 (2006 .01) 
 B62D 63/04 (2006 .01)
(21) 129286 (22) 2020 06 15
(72) PODOLECKI RAJMUND, Złotoryja (PL); JAGUCAK IRENEUSZ, 
Złotoryja (PL); DROZDEK PIOTR, Świerzawa (PL)
(73) LENA WILKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Kościół (PL)
(54) Transporter podnośnikowy

(Y1) (11) 72523 (41) 2019 01 28 
(51) E04B 1/80 (2006 .01) 
 E04B 1/78 (2006 .01) 
 E04B 1/74 (2006 .01) 
 E04B 1/62 (2006 .01) 
 F16L 59/00 (2006 .01) 
 C09D 5/33 (2006 .01) 
 B05D 1/38 (2006 .01)
(62) 422336
(21) 129161 (22) 2017 07 24
(72) KOZA ANDRZEJ, Częstochowa (PL)
(73) KOFARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Częstochowa (PL)
(54) Przegroda termoizolująca
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INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01K 53/00 (2006 .01) 72521
A01K 47/00 (2006 .01) 72521*
A41D 1/06 (2006 .01) 72527
A47J 43/27 (2006 .01) 72522*
A61F 5/00 (2006 .01) 72527*
B05D 1/38 (2006 .01) 72523*
B62D 63/04 (2006 .01) 72524*
B65D 81/32 (2006 .01) 72522
B65D 51/28 (2006 .01) 72522*
B65D 25/04 (2006 .01) 72522*
B66F 9/06 (2006 .01) 72524
B66F 9/075 (2006 .01) 72524*
B66F 9/08 (2006 .01) 72524*
B66F 9/16 (2006 .01) 72524*
B66F 9/22 (2006 .01) 72524*
C09D 5/33 (2006 .01) 72523*

E04B 1/80 (2006 .01) 72523
E04B 1/78 (2006 .01) 72523*
E04B 1/74 (2006 .01) 72523*
E04B 1/62 (2006 .01) 72523*
E04B 1/34 (2006 .01) 72526*
E04H 15/04 (2006 .01) 72526
E05D 13/00 (2006 .01) 72525
E05D 15/06 (2006 .01) 72525*
E06B 3/46 (2006 .01) 72525*
F16L 59/00 (2006 .01) 72523*
G09F 11/02 (2006 .01) 72519
G09F 19/02 (2006 .01) 72519*
G09F 19/22 (2006 .01) 72519*
G09F 11/02 (2006 .01) 72520
G09F 15/00 (2006 .01) 72520*

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

72519 G09F 11/02 (2006 .01)
72520 G09F 11/02 (2006 .01)
72521 A01K 53/00 (2006 .01)
72522 B65D 81/32 (2006 .01)
72523 E04B 1/80 (2006 .01)

72524 B66F 9/06 (2006 .01)
72525 E05D 13/00 (2006 .01)
72526 E04H 15/04 (2006 .01)
72527 A41D 1/06 (2006 .01)

(Y1) (11) 72526 (41) 2021 05 17 
(51) E04H 15/04 (2006 .01) 
 E04B 1/34 (2006 .01)
(21) 128704 (22) 2019 11 07
(72) LEWANDOWSKI PAWEŁ, Sopot (PL); SZYMAŃSKI JAROSŁAW, 
Gdańsk (PL)
(73) LEWANDOWSKI PAWEŁ, Sopot (PL); AKADEMIA SZTUK 
PIĘKNYCH W GDAŃSKU, Gdańsk (PL)
(54) Namiot wiszący

(Y1) (11) 72525 (41) 2021 04 19 
(51) E05D 13/00 (2006 .01) 
 E05D 15/06 (2006 .01) 
 E06B 3/46 (2006 .01)
(21) 128619 (22) 2019 10 07
(72) PĘDZISZ KRZYSZTOF, Warszawa (PL); NADOLSKI JANUSZ, 
Warszawa (PL); DOBKOWSKI KRZYSZTOF, Legionowo (PL)
(73) MANTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Wózek ażurowy niesymetryczny

(Y1) (11) 72519 (41) 2021 08 30 
(51) G09F 11/02 (2006 .01) 
 G09F 19/02 (2006 .01) 
 G09F 19/22 (2006 .01)
(21) 129799 (22) 2021 02 04
(72) SKOWRON ŁUKASZ, Lublin (PL); GĄSIOR MARCIN, Motycz (PL); 
RZEMIENIAK MAGDALENA, Lublin (PL); SAK-SKOWRON MONIKA, 
Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Naścienne urządzenie reklamowe

(Y1) (11) 72520 (41) 2021 08 30 
(51) G09F 11/02 (2006 .01) 
 G09F 15/00 (2006 .01)
(21) 129817 (22) 2021 02 11
(72) SKOWRON ŁUKASZ, Lublin (PL); GĄSIOR MARCIN, Motycz (PL); 
RZEMIENIAK MAGDALENA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Stojak reklamowy

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

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn .

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn .

 Nr prawa Symbol 
 ochronn . MKP

 Nr prawa Symbol 
 ochronn . MKP

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE 
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

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

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

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

ochronnego

(11) 68251 A . Wykreślono: BELLA PLAST SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 366130093 Wpisano: BELLA PLAST SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, 
Polska 366130093

(11) 68810 A . Wykreślono: LASERTEC SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy, Polska 276072416 Wpisano: LA-
SERTEC SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy, Polska 276072416

(11) 68984 A . Wykreślono: WYTWÓRNIA SPRZĘTU REHABILI-
TACYJNEGO COMFORT KRYNICCY SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Pol-
ska 639693310 Wpisano: WYTWÓRNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNE-
GO COMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 639693310

(11) 68985 A . Wykreślono: WYTWÓRNIA SPRZĘTU REHABILI-
TACYJNEGO COMFORT KRYNICCY SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Pol-
ska 639693310 Wpisano: WYTWÓRNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNE-
GO COMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań, Polska 639693310

(11) 69754 A . Wykreślono: LEON WITAS SPÓŁKA JAWNA, Bę-
dzin, Polska 276617873 Wpisano: VEMMIO SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza, Polska 243295079

(11) 69800 A . Wykreślono: BELLA PLAST SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 366130093 Wpisano: BELLA PLAST SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, 
Polska 366130093

(11) 70048 A . Wykreślono: ODLEWNIA ŻELIWA FANSULD 
SPÓŁKA JAWNA J . POSTUŁA R . RUDZIŃSKI R . POSTUŁA, Końskie, 
Polska  290138506 Wpisano: FANSULD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Końskie, Polska 290138506

(11) 70101 A . Wykreślono: ORPLAST SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sopot, 
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Polska  190330980 Wpisano: ORPLAST SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Sopot, Polska 190330980

(11) 70187 A . Wykreślono: CARBOLINE POLSKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 010668687 Wpisano: CARBOLINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiślina, Polska 010668687

(11) 70263 A . Wykreślono: ORPLAST SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sopot, 
Polska  190330980 Wpisano: ORPLAST SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Sopot, Polska 190330980

(11) 70482 A . Wykreślono: TEIRA FĄFERKO-PAPROCKI-ŻAK 
SPÓŁKA JAWNA, Andrychów, Polska 120347239 Wpisano: TEIRA FĄ-
FERKO-PAPROCKI-ŻAK SPÓŁKA JAWNA, Wieprz, Polska 120347239

(11) 70483 A . Wykreślono: TEIRA FĄFERKO-PAPROCKI-ŻAK 
SPÓŁKA JAWNA, Andrychów, Polska 120347239 Wpisano: TEIRA FĄ-
FERKO-PAPROCKI-ŻAK SPÓŁKA JAWNA, Wieprz, Polska 120347239

(11) 70585 A . Wykreślono: MULTIDEKOR SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pia-
stów, Polska 011901453 Wpisano: MULTIDEKOR SPÓŁKA AKCYJNA, 
Piastów, Polska 140864798

(11) 71177 A . Wykreślono: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZ-
NO-PRZYRODNICZY IM . JANA I  JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W  BYD-
GOSZCZY, Bydgoszcz, Polska 000001689 Wpisano: POLITECHNIKA 
BYDGOSKA IM . JANA I  JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, Pol-
ska 000001689

(11) 71392 A . Wykreślono: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZ-
NO-PRZYRODNICZY IM . JANA I  JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W  BYD-
GOSZCZY, Bydgoszcz, Polska 000001689 Wpisano: POLITECHNIKA 
BYDGOSKA IM . JANA I  JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, Pol-
ska 000001689

(11) 71617 A . Wykreślono: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 146350965 Wpisano: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Warszawa, Polska 146350965

(11) 71885 A . Wykreślono: ORPLAST SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sopot, 
Polska  190330980 Wpisano: ORPLAST SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Sopot, Polska 190330980

(11) 72153 A . Wykreślono: The limited liability company POLA-
RIS INTERNATIONAL LIMITED, Moskwa, Rosja Wpisano: Astrata AG, 
Cham, Szwajcaria

(11) 72163 A . Wykreślono: INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIE-
CZEŃSTWA MORATEX, Łódź, Polska  000047504; PRZEDSIĘBIOR-
STWO SPRZĘTU OCHRONNEGO MASKPOL SPÓŁKA AKCYJNA, 
Konieczki, Polska  150060052 Wpisano: SKARB PAŃSTWA REPRE-
ZENTOWANY PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ, Warszawa, 
Polska

(11) 72171 A . Wykreślono: INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIE-
CZEŃSTWA MORATEX, Łódź, Polska  000047504; PRZEDSIĘBIOR-
STWO SPRZĘTU OCHRONNEGO MASKPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Ko-
nieczki, Polska  150060052; WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY 
UZBROJENIA, Zielonka, Polska  010153990; WYŻSZA SZKOŁA PO-
LICJI W  SZCZYTNIE, Szczytno, Polska  510338744; CENTRALNY IN-
STYTUT OCHRONY PRACY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, 
Warszawa, Polska  000018046 Wpisano: SKARB PAŃSTWA REPRE-
ZENTOWANY PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ, Warszawa, 
Polska
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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 27 864 do nr 27 880)

(51) 11-02 (11) 27864 (22) 2022 03 31 (21) 30702
(73) KULCZYCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(72) KULCZYCKI ADRIAN
(54) Krzyż
(55) 

(51) 11-02 (11) 27865 (22) 2022 03 31 (21) 30703
(73) KULCZYCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(72) KULCZYCKI ADRIAN
(54) Krzyż
(55) 

(51) 12-16 (11) 27866 (22) 2022 03 27 (21) 30695
(73) AG STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(72) CIEŚLIŃSKI ARKADIUSZ
(54) Adapter do pasów dla kobiet w ciąży
(55) 

(51) 15-03 (11) 27867 (22) 2021 12 13 (21) 30377
(73) DZIEKAN MARCIN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
HANDLOWE ROLMAPOL, Słupia (PL)
(72) DZIEKAN MARCIN
(54) Wał pojedynczy do maszyn rolniczych
(55) 

(51) 32-00 (11) 27868 (22) 2021 10 27 (21) 30254
(73) ŚCISŁOWSKA AGNIESZKA, Warszawa (PL)
(72) ŚCISŁOWSKA AGNIESZKA
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(54) Znak graficzny
(55) 

(51) 32-00 (11) 27869 (22) 2021 10 27 (21) 30255
(73) ŚCISŁOWSKA AGNIESZKA, Warszawa (PL)
(72) ŚCISŁOWSKA AGNIESZKA
(54) Znak graficzny
(55) 

(51) 08-08 (11) 27870 (22) 2022 01 07 (21) 30446
(73) WAWER JÓZEF LESZEK PPHU LEMAR, Zemborzyce Podleśne (PL)
(72) WAWER JÓZEF LESZEK, WAWER KAMIL, KACZMARSKI ŁUKASZ
(54) Kanał osłonowy do kabli elektrycznych
(55) 

(51) 19-08 (11) 27871 (22) 2021 11 25 (21) 30335
(73) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(72) KACZYŃSKA ALEKSANDRA
(54) Etykieta do opakowań produktów spożywczych
(55) 

(51) 19-08 (11) 27872 (22) 2021 11 25 (21) 30336
(73) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(72) KACZYŃSKA ALEKSANDRA
(54) Etykieta do opakowań produktów spożywczych
(55) 

(51) 19-08 (11) 27873 (22) 2021 11 25 (21) 30337
(73) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(72) KACZYŃSKA ALEKSANDRA
(54) Etykieta do opakowań produktów spożywczych
(55) 

(51) 19-08 (11) 27874 (22) 2022 01 19 (21) 30465
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 
USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(72) ROSZKOWSKA JOANNA
(54) Etykieta opakowania
(55) 

(51) 19-08 (11) 27875 (22) 2021 11 25 (21) 30334
(73) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(72) KACZYŃSKA ALEKSANDRA
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(54) Etykieta do opakowań produktów spożywczych
(55) 

(51) 15-09 (11) 27876 (22) 2021 12 03 (21) 30366
(73) IMAGO PRINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(72) ŻEBROWSKI DARIUSZ, PĘSIEK PAWEŁ, KOKOT JAROSŁAW
(54) Drukarka spożywcza
(55) 

(51) 11-05 (11) 27877 (22) 2021 12 24 (21) 30424
(73) WASILEWSKI MIROSŁAW PAPRYKARZE NA CHOINKĘ, 
Goleniów (PL)
(72) WASILEWSKI MIROSŁAW
(54) Ozdoba choinkowa
(55) 

(51) 21-01 (11) 27878 (22) 2021 09 24 (21) 30172
(73) SUCHANEK MARIAN MARIOINEX FABRYKA ZABAWEK, 
Częstochowa (PL)
(72) SUCHANEK MARIAN, SUCHANEK HALINA

(54) Komplet klocków
(55) 

(51) 21-01 (11) 27879 (22) 2021 09 24 (21) 30175
(73) SUCHANEK MARIAN MARIOINEX FABRYKA ZABAWEK, 
Częstochowa (PL)
(72) SUCHANEK MARIAN, SUCHANEK HALINA
(54) Komplet klocków
(55) 

(51) 19-06 (11) 27880 (22) 2022 01 12 (21) 30453
(73) PAWIŃSKI ALEKSANDER GAKO, Poznań (PL)
(72) PAWIŃSKI ALEKSANDER
(54) Uchwyt do trzymania figurek podczas malowania-część
(55) 
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UNIEWAŻNIENIE PRAWA

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

(11) 25523  Prawo unieważniono w całości .

WYGAŚNIĘCIE PRAWA

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

(11) 21875 2019 07 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 21876 2019 07 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 21882 2020 03 23 Prawo wygasło w całości .
(11) 22088 2020 11 25 Prawo wygasło w całości .
(11) 22090 2019 12 05 Prawo wygasło w całości .
(11) 22266 2020 10 19 Prawo wygasło w całości .
(11) 22267 2020 10 19 Prawo wygasło w całości .
(11) 22312 2020 10 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 22313 2020 10 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 22358 2020 11 02 Prawo wygasło w całości .
(11) 22360 2020 11 16 Prawo wygasło w całości .
(11) 22361 2020 11 18 Prawo wygasło w całości .

(11) 22364 2020 11 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 22371 2020 11 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 22376 2020 11 10 Prawo wygasło w całości .
(11) 22378 2020 11 09 Prawo wygasło w całości .
(11) 22425 2020 11 17 Prawo wygasło w całości .
(11) 22426 2020 11 17 Prawo wygasło w całości .
(11) 22429 2020 11 20 Prawo wygasło w całości .
(11) 22432 2020 11 24 Prawo wygasło w całości .
(11) 22487 2020 11 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 22492 2020 11 28 Prawo wygasło w całości .
(11) 22504 2020 11 10 Prawo wygasło w całości .
(11) 22505 2020 11 05 Prawo wygasło w całości .
(11) 22524 2020 11 12 Prawo wygasło w całości .
(11) 22548 2020 11 06 Prawo wygasło w całości .
(11) 22558 2020 11 16 Prawo wygasło w całości .
(11) 22562 2020 11 17 Prawo wygasło w całości .
(11) 22579 2020 11 16 Prawo wygasło w całości .
(11) 22754 2020 11 20 Prawo wygasło w całości .
(11) 22755 2020 11 26 Prawo wygasło w całości .
(11) 23013 2019 05 22 Prawo wygasło w całości .
(11) 23410 2020 09 04 Prawo wygasło w całości .
(11) 23523 2020 11 24 Prawo wygasło w całości .
(11) 23648 2020 11 23 Prawo wygasło w całości .
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D. ZNAKI TOWAROWE

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

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

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

PRAWA OCHRONNE  
NA ZNAKI TOWAROWE

UDZIELONE PRAWA 
(od nr 350 336 do nr 350 575)

(111) 350336 (220) 2021 08 16 (210) 532777
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
(732) YARA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Yara NITROPROTECT
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac 
badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i  leśnic-
twa, Nawozy do użyźniania gleby, 35 Reklama, zarządzanie w dzia-
łalności handlowej, 39 Transport, pakowanie i składowanie towarów, 
42 Badania oraz usługi naukowe i  techniczne, 44 Usługi związane 
z rolnictwem i ogrodnictwem .

(111) 350337 (220) 2021 08 16 (210) 532822
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 20
(732) MTA DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) mta
(510), (511) 35 Reklama i marketing, Usługi marketingowe, Kampanie 
marketingowe, Informacja marketingowa, Marketing dotyczący pro-
mocji, Administrowanie dotyczące marketingu, Usługi marketingu 
bezpośredniego, Udostępnianie raportów marketingowych, Prowa-

dzenie badań marketingowych, Przygotowywanie planów marke-
tingowych, Dostarczanie informacji marketingowych, Planowanie 
strategii marketingowych, Usługi agencji marketingowych, Analiza 
trendów marketingowych, Rozwój planu marketingowego, Marke-
ting internetowy, Marketing afiliacyjny, Marketing ukierunkowany, 
Marketing cyfrowy, Opracowanie koncepcji marketingowych, Pro-
jektowanie badań marketingowych, Analizy w zakresie marketingu, 
Usługi doradcze w zakresie marketingu, Ocena statystyczna danych 
marketingowych, Doradztwo w  zakresie marketingu biznesowego, 
Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Dostarczanie in-
formacji marketingowych za  pośrednictwem stron internetowych, 
Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingo-
wych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketin-
gu i promocji, Pomoc w zakresie marketingu, Usługi w zakresie pozy-
cjonowania marki, Reklama, Publikacja reklam, Umieszczanie reklam, 
Agencje reklamowe, Usługi reklamowe, Badanie rynku .

(111) 350338 (220) 2021 08 16 (210) 532825
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 20
(732) KOŁODZIEJCZYK-KOBYŁECKA JOANNA OFIUFIUPL,  
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OFiuFiuPL
(540) 

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .04 .16, 13 .01 .17
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(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie na-
stępujących towarów: kosmetyki dla zwierząt, szampony dla zwie-
rząt, dezodoranty dla zwierząt, szampony dla zwierząt domowych, 
aerozole pielęgnujące dla zwierząt, preparaty do  kąpieli dla zwie-
rząt, suplementy diety dla zwierząt, obroże przeciwpasożytnicze dla 
zwierząt, białkowe suplementy dla zwierząt, witaminy dla zwierząt 
domowych, preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, suplementy 
witaminowe dla zwierząt, środki odstraszające owady dla zwierząt, 
preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt domowych, szlifierki 
do pazurów dla zwierząt na baterie, papierowe podkładki do klatek 
dla zwierząt domowych, obroże dla zwierząt, wędzidła dla zwierząt, 
smycze dla zwierząt, getry dla zwierząt, ubranka dla zwierząt, uprzę-
że dla zwierząt, odzież dla zwierząt, okrycia dla zwierząt, wędzidła 
dla zwierząt [uprząż], obroże dla zwierząt domowych, smycze dla 
zwierząt domowych, nosidełka dla zwierząt [torby], stroje dla zwie-
rząt domowych, przykrycia i okrycia dla zwierząt, wyroby rymarskie, 
bicze i ubrania dla zwierząt, smycze dla psów, ochraniacze dla psów 
przeciw zaznaczaniu terenu, posłania dla zwierząt, posłania dla zwie-
rząt domowych, poduszki dla zwierząt domowych, budy dla zwierząt 
domowych, klatki dla zwierząt domowych, meble dla zwierząt do-
mowych, przenośne posłania dla zwierząt domowych, nadmuchiwa-
ne posłania dla zwierząt domowych, transportery dla zwierząt w for-
mie pudeł, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, koszyki 
dla psów, grzebienie dla zwierząt, szczotki dla zwierząt domowych, 
klatki dla zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt domowych, miski 
dla zwierząt domowych, podajniki karmy dla zwierząt uruchamiane 
przez zwierzęta, szczotki z włosia dla zwierząt, podajniki karmy dla 
małych zwierząt, niezmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt, 
miski dla zwierząt domowych, automatyczne, zautomatyzowane ku-
wety dla zwierząt domowych, szczotki do zębów dla zwierząt, naczy-
nia na pokarm dla zwierząt domowych, pojemniki na nieczystości dla 
zwierząt domowych, miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych, 
pojemniki stosowane w  gospodarstwie domowym do  przechowy-
wania karmy dla zwierząt domowych, niemechaniczne poidła dla 
zwierząt domowych w  postaci przenośnych dystrybutorów wody 
i płynów, koce dla zwierząt domowych, zabawki dla zwierząt, zabaw-
ki dla zwierząt domowych, zabawki i gry dla zwierząt domowych, za-
bawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, zabawki dla 
psów, maty węchowe będące zabawkami dla psa, pokarm dla zwie-
rząt domowych, karma dla zwierząt domowych, napoje dla zwierząt 
domowych, otręby [pokarm dla zwierząt], preparaty spożywcze dla 
zwierząt, jadalne smakołyki dla zwierząt, syntetyczny pokarm dla 
zwierząt, podściółka dla zwierząt domowych, żwirek dla kota i  dla 
małych zwierząt, karmy i  pasze dla zwierząt, jadalne kości i  kostki 
do żucia dla zwierząt domowych, papier pokryty piaskiem do użytku 
w klatkach dla zwierząt, kości dla psów, tabliczki identyfikacyjne dla 
zwierząt, szczotki do usuwania futra dla zwierząt domowych, kawa .

(111) 350339 (220) 2021 08 16 (210) 532826
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 13
(732) KOMAR ALICJA, Tomaszów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOSQUITO MOVE
(510), (511) 25 Legginsy, Topy do  biegania, Topy sportowe do  roz-
grzewki, Topy do  jogi, Topy [odzież], Topy do  biegania, Topy bez 
ramiączek, Bielizna, Bielizna [część garderoby], Bielizna damska, Bie-
lizna damska typu body, Bielizna dla kobiet, Bielizna funkcjonalna, 
Bielizna osobista i nocna, Bielizna termoaktywna, Bielizna wchłania-
jąca pot, Bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], Biustono-
sze, Biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, Bluzki, Bluzy dre-
sowe, Bluzki z  krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, 
Body [bielizna], Bokserki damskie [bielizna], Buty dla kobiet, Buty 
do  jogi, Buty sportowe, Chusty [odzież], Czapki z  daszkiem, Dłu-
ga bielizna, Koszulki do jogi, Obuwie do uprawiania sportu, Opaski 
na  głowę, Opaski na  głowę [odzież], Opaski przeciwpotne, Opaski 
przeciwpotne na  głowę, Opaski przeciwpotne na  nadgarstek, Pod-
koszulki, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Skarpetki, 
Skarpety do jogi, Spodnie do jogi, Szorty sportowe, Szorty [odzież], 
Tankini, Szorty uciskowe [sliding shorts], T-shirty z krótkim rękawem, 
Bermudy (szorty), Bezrękawniki, Balerinki [obuwie], Baletki, Apaszki 
[chustki], Apaszki, Akcesoria na  szyję, 35 Usługi reklamowe w  za-
kresie odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych on-
line obejmujące odzież, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wy-

syłkowej odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  odzieżą, 
Usługi reklamowe i  marketingowe świadczone za  pośrednictwem 
bloga, Usługi współpracy z  blogerami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z torbami, Usługi reklamowe za pośrednictwem Interne-
tu, Marketing internetowy, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze-
dażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprze-
daży hurtowej w  związku z  odzieżą, Usługi w  zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi sklepów detalicznych online 
obejmujące odzież, Usługi sprzedaj hurtowej w związku z torbami .

(111) 350340 (220) 2021 08 16 (210) 532827
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 20
(732) QUALITY SCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Quality Score
(510), (511) 35 Reklama i marketing, Usługi marketingowe, Kampanie 
marketingowe, Informacja marketingowa, Marketing dotyczący pro-
mocji, Administrowanie dotyczące marketingu, Usługi marketingu 
bezpośredniego, Udostępnianie raportów marketingowych, Prowa-
dzenie badań marketingowych, Przygotowywanie planów marke-
tingowych, Dostarczanie informacji marketingowych, Planowanie 
strategii marketingowych, Usługi agencji marketingowych, Analiza 
trendów marketingowych, Rozwój planu marketingowego, Marke-
ting internetowy, Marketing afiliacyjny, Marketing ukierunkowany, 
Marketing cyfrowy, Opracowanie koncepcji marketingowych, Pro-
jektowanie badań marketingowych, Analizy w zakresie marketingu, 
Usługi doradcze w zakresie marketingu, Ocena statystyczna danych 
marketingowych, Doradztwo w  zakresie marketingu biznesowego, 
Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Dostarczanie in-
formacji marketingowych za  pośrednictwem stron internetowych, 
Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingo-
wych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketin-
gu i promocji, Pomoc w zakresie marketingu, Usługi w zakresie pozy-
cjonowania marki, Reklama, Publikacja reklam, Umieszczanie reklam, 
Agencje reklamowe, Usługi reklamowe, Badanie rynku, 41 Szkolenia 
edukacyjne, Szkolenia komputerowe, Nauczanie i  szkolenia, Szko-
lenia w zakresie reklamy, Usługi szkolenia personelu, Szkolenia biz-
nesowe, Przekazywanie know-how [szkolenia], Szkolenia w zakresie 
technik komunikacyjnych, Szkolenia związane z przetwarzaniem da-
nych, Szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, Szkolenia w za-
kresie umiejętności biznesowych, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie 
seminariów i warsztatów [szkolenia], Edukacja i szkolenia w dziedzi-
nie przetwarzania danych elektronicznych, Wykłady na temat umie-
jętności marketingowych, Usługi szkoleniowe dotyczące marketingu 
w  handlu detalicznym, Kursy szkoleniowe w  zakresie planowania 
strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biz-
nesem, Organizacja webinariów, Organizowanie seminariów związa-
nych z reklamą, Doradztwo zawodowe i coaching, Doradztwo w za-
kresie szkoleń, Doradztwo w  zakresie szkoleń biznesowych, Usługi 
konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej .

(111) 350341 (220) 2021 08 16 (210) 532829
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 13
(732) KOMAR ALICJA, Tomaszów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOSQUITO MOVE
(540) 

(531) 27 .05 .01
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(510), (511) 25 Legginsy, Topy do  biegania, Topy sportowe do  roz-
grzewki, Topy do  jogi, Topy [odzież], Topy do  biegania, Topy bez 
ramiączek, Bielizna, Bielizna [część garderoby], Bielizna damska, Bie-
lizna damska typu body, Bielizna dla kobiet, Bielizna funkcjonalna, 
Bielizna osobista i nocna, Bielizna termoaktywna, Bielizna wchłania-
jąca pot, Bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], Biustono-
sze, Biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, Bluzki, Bluzy dre-
sowe, Bluzki z  krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, 
Body [bielizna], Bokserki damskie [bielizna], Buty dla kobiet, Buty 
do  jogi, Buty sportowe, Chusty [odzież], Czapki z  daszkiem, Dłu-
ga bielizna, Koszulki do jogi, Obuwie do uprawiania sportu, Opaski 
na  głowę, Opaski na  głowę [odzież], Opaski przeciwpotne, Opaski 
przeciwpotne na  głowę, Opaski przeciwpotne na  nadgarstek, Pod-
koszulki, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Skarpetki, 
Skarpety do jogi, Spodnie do jogi, Szorty sportowe, Szorty [odzież], 
Tankini, Szorty uciskowe [sliding shorts], T-shirty z krótkim rękawem, 
Bermudy (szorty), Bezrękawniki, Balerinki [obuwie], Baletki, Apaszki 
[chustki], Apaszki, Akcesoria na  szyję, 35 Usługi reklamowe w  za-
kresie odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych on-
line obejmujące odzież, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wy-
syłkowej odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  odzieżą, 
Usługi reklamowe i  marketingowe świadczone za  pośrednictwem 
bloga, Usługi współpracy z  blogerami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z torbami, Usługi reklamowe za pośrednictwem Interne-
tu, Marketing internetowy, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze-
dażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprze-
daży hurtowej w  związku z  odzieżą, Usługi w  zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi sklepów detalicznych online 
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami .

(111) 350342 (220) 2021 08 16 (210) 532830
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 20
(732) MIKLASZEWSKA BEATA CUBE2, Międzyrzecze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ALLENTER
(510), (511) 35 Reklamowanie towarów innych sprzedawców, umoż-
liwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych 
sprzedawców, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, Usługi komputerowego gromadze-
nia danych z punktów sprzedaży świadczone na rzecz sprzedawców 
detalicznych, Usługi aukcyjne online, Świadczenie usług porównania 
cen online, Dostarczanie informacji biznesowych i handlowych onli-
ne, Usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, Skomputery-
zowane usługi w zakresie składania zamówień online, Udostępnianie 
katalogów [spisów] informacji handlowych online w  Internecie, Za-
wieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, 
Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komuni-
kacyjnej online w Internecie, Promocja sprzedaży, Promocja sprzeda-
ży dla osób trzecich, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży 
wysyłkowej, Informacje na temat sprzedaży produktów, Usługi biuro-
we dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, Usługi reklamowe 
w  zakresie sprzedaży towarów, Promowanie sprzedaży przy użyciu 
mediów audiowizualnych, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprze-
daży, Zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz promowania 
sprzedaży, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i za-
kupu towarów, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów 
publicznych, Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] po-
przez przygotowywanie reklam, Pozyskiwanie umów na rzecz innych, 
odnośnie kupna i  sprzedaży towarów, Pośrednictwo w  zawieraniu 
umów kupna i  sprzedaży na  rzecz osób trzecich, Usługi w  zakresie 
zarządzania biznesowego świadczone na  rzecz punktów sprzedaży 
detalicznej, Usługi komputerowego gromadzenia danych z punktów 
sprzedaży świadczone na  rzecz sprzedawców detalicznych, Usługi 
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi 
transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Kompilacja 
ogłoszeń reklamowych do użytku w  Internecie, Rozpowszechnianie 

ogłoszeń reklamowych, Dystrybucja ogłoszeń reklamowych, Ogło-
szenia drobne, Gromadzenie proponowanych ofert w  przetargach, 
Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online, Usługi sprzedaży 
hurtowej świadczone online .

(111) 350343 (220) 2021 08 18 (210) 532846
(151) 2022 01 19 (441) 2021 09 20
(732) FARMA KAMPINOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FARMA KAMPINOS
(540) 

(591) zielony
(531) 05 .03 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .03
(510), (511) 29 Mięso i  wędliny, ryby, drób, dziczyzna, Ekstrakty 
mięsne, Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i wa-
rzywa, Galaretki, dżemy, kompoty, Jaja, Mleko i  produkty mleczne, 
Nabiał i  substytuty nabiału, Oleje i  tłuszcze jadalne, Przetworzone 
owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączko-
wych), Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Pikle, 
Produkty mleczarskie, Produkty serowarskie, Gotowe potrawy i prze-
kąski na bazie mięsa lub warzyw, Gotowe desery na bazie mleka lub 
nabiału, Gotowe desery na bazie owoców, Wędliny i kiełbaski wege-
tariańskie, 30 Zboża przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, 
Zboża przetworzone do spożycia przez ludzi, Preparaty żywnościo-
we na  bazie ziaren, Herbata, herbata ziołowa, Ryż, Tapioka, Sago, 
Mąka i  produkty zbożowe, Chleb, wyroby cukiernicze i  słodycze, 
Ciasta, tarty, ciastka, herbatniki, krakersy, Słone lub słodkie przekąski 
ze zbóż, Ciasto surowe do wypieków, Lody, Cukier, miód, melasa (sy-
ropy), Drożdże, proszek do pieczenia, Sól, przyprawy i dodatki sma-
kowe, Musztarda, Ocet, sosy (przyprawy), Lód, Zioła suszone, Gotowe 
potrawy i przekąski na bazie zbóż, 31 Płody rolne, ogrodowe i leśne, 
Surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, Świeże owoce i warzywa, 
Naturalne rośliny, krzewy i kwiaty, Karma dla zwierząt, Nasiona, ce-
bulki i  rozsady do  hodowli roślin, Nasiona dla rolnictwa, Sadzonki, 
Świeże owoce, orzechy, warzywa i  zioła, Rośliny naturalne (żywe), 
Kwiaty, Słód i zboża nieprzetworzone, Świeże nasiona roślin strącz-
kowych, Korzenie do spożycia przez zwierzęta, Zwierzęta hodowlane 
do  reprodukcji, Choinki, Raki, Skorupiaki, 32 Wody mineralne i  ga-
zowane, Napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i  soki owocowe, 
Syropy oraz preparaty do produkcji napojów, Cydry bezalkoholowe, 
Napoje serwatkowe, Soki, Napoje na  bazie miodu, Soki z  warzyw, 
Koktajle mleczne .

(111) 350344 (220) 2021 08 17 (210) 532866
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 13
(732) KRIOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KrioSystem CRYOGENICS IS OUR PASSION
(540) 

(591) jasnoniebieski, granatowy, biały
(531) 01 .13 .15, 26 .01 .06, 29 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i  ich  stopy, Budowlane materia-
ły metalowe, przenośne budynki metalowe, Materiały metalowe 
do  budowy szlaków kolejowych, Przewody nieelektryczne i  druty 
z metali nieszlachetnych, Drobne wyroby żelazne, pojedyncze drob-
ne wyroby metalowe, Rury i  rurki metalowe, Kasy pancerne, Rudy 
(kruszce), 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, 
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fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycz-
nych, Urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, prze-
kształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, 
Urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku 
lub obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty 
kompaktowe, DVD i  inne nośniki nagrań cyfrowych, Mechanizmy 
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Kasy rejestru-
jące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, 
Programy komputerowe, Urządzenia do gaszenia ognia, 42 Badania 
oraz usługi-naukowe i  techniczne, oraz ich  projektowanie, Analizy 
przemysłowe i usługi badawcze, Projektowanie i ulepszanie sprzętu 
oraz oprogramowania komputerowego .

(111) 350345 (220) 2021 08 17 (210) 532870
(151) 2022 01 19 (441) 2021 09 13
(732) AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU APRA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Myślęcinek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Technika warzywnicza
(540) 

(591) ciemnobrązowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .11
(510), (511) 16 Czasopismo .

(111) 350346 (220) 2021 08 17 (210) 532905
(151) 2022 01 19 (441) 2021 09 13
(732) TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH AGRO 
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FARMER FUNDU$ZY
(540) 

(591) żółty, zielony, brązowy, złoty
(531) 05 .07 .02, 07 .15 .05, 24 .15 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe dla smartfonów i  tabletów, 
Urządzenia i przyrządy fotograficzne, kinematograficzne i optyczne, 
Urządzenia i  przyrządy do  nagrywania, przesyłania, rozpowszech-
niania, odbioru, przechowywania, przedstawiania lub odtwarzania 
dźwięku, obrazów i  danych, Komputery, programy komputerowe, 
programy gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe, 
chipy komputerowe, urządzenia i przyrządy do kodowania i dekodo-
wania sygnałów elektrycznych, Urządzenia do zdalnego sterowania, 
Karty chipowe, Karty kodowane, Anteny, Anteny satelitarne, Kable, 
Światłowody, Przełączniki, Adaptery, Łączniki, Złącza, Wtyczki, Gniaz-
da i wypusty, Skrzynki przyłączowe, Taśmy, płyty, dyski i kasety zawie-
rające dane, dźwięk lub obrazy albo służące do ich rejestracji, Filmy 
kinematograficzne przygotowane do  pokazu, Nagrania audio i/lub 
wideo, Urządzenia multimedialne do komunikacji, nagrywania, prze-
syłania, rozpowszechniania, przechowywania, przedstawiania, od-
bioru i odtwarzania, sprzęt przetwarzający dane, Oprogramowanie 
komputerowe oraz urządzenia i przyrządy do użytku w połączeniu 
z Internetem, Publikacje elektroniczne, Części (i osprzęt) do wszyst-
kich wymienionych towarów, 36 Działalność finansowa, Tworzenie 
funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, Reprezentowanie fun-
duszy inwestycyjnych, Pośrednictwo inwestycyjne, w  tym pośred-
nictwo w  dystrybucji, zbywaniu i  odkupywaniu jednostek uczest-

nictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy 
zagranicznych, Inwestycje finansowe w  dziedzinie papierów war-
tościowych, Pośrednictwo w  usługach finansowych, Pośrednictwo 
giełdowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, Inwestowanie na  rynku 
kapitałowym, Usługi finansowe, Usługi transferu i transakcji w dzie-
dzinie funduszy inwestycyjnych, Usługi powiernicze, Doradztwo fi-
nansowe i  inwestycyjne, Analizy finansowo-ekonomiczne, Wycena 
finansowa, Badanie rynku w sektorze finansowo-inwestycyjnym, Do-
starczanie skomputeryzowanej informacji finansowej, Zarządzanie 
zbiorczym portfelem papierów wartościowych, Zarządzanie portfe-
lami instrumentów finansowych, Zarządzanie aktywami, Lokaty ka-
pitału, 42 Oprogramowanie nie do pobrania, Oprogramowanie jako 
usługa (SaaS), Wypożyczanie komputerów, Instalacje i  konserwacja 
oprogramowania komputerowego, Usługi programowania kompu-
terowego i projektowania komputerowego, Wszystkie usługi zawar-
te w tej klasie dotyczące komputerów, urządzeń i sprzętów liczących, 
programowania komputerowego i projektowania komputerowego, 
Usługi projektowania, rysunku i  pisania na  zamówienie dla celów 
opracowywania stron internetowych w Internecie, Tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych, Udostępnianie miejsca na serwerach 
dla stron internetowych osób trzecich .

(111) 350347 (220) 2021 08 17 (210) 532909
(151) 2022 01 19 (441) 2021 09 13
(732) FAJNA I NESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) grupa fajna
(540) 

(591) czarny, szary, biały
(531) 24 .17 .25, 26 .05 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 37 Usługi budowlane .

(111) 350348 (220) 2017 12 06 K (210) 532937
(151) 2022 01 17 (441) 2021 09 13
(732) Bezos Family Foundation, Seattle (US)
(540) (znak słowny)
(540) VROOM
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, mianowicie aplikacja 
mobilna dla: dostarczania informacji, do nauki, zajęć edukacyjnych 
i  gier, wspierająca wczesny rozwój fizyczny i  emocjonalny dziecka 
oraz wczesną edukację dziecka .

(111) 350349 (220) 2021 08 18 (210) 532946
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) BMB TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BMB TECHNOLOGIE
(540) 

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 26 .04 .01, 26 .13 .25, 26 .05 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .04 .02
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących 
towarów: agregatów malarskich, agregatów tynkarskich, agregatów 
do  posadzek/wylewek, elektronarzędzi do  obróbki powierzchni 
ścian, drewna, oraz części do  tych narzędzi, materiałów budowla-
nych: tynków, farb, płyt gipsowych .

(111) 350350 (220) 2021 08 19 (210) 532980
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
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(732) DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Drosed POLSKI DRÓB CHRUPIĄCA PANIERKA Nuggetsy 
Z  PIERSI KURCZAKA klasyczne NOWA RECEPTURA! Kurczę, 
ale to dobre!
(540) 

(591) czerwony, pomarańczowy, biały, brązowy, zielony, 
ciemnozielony, ciemnobrązowy
(531) 03 .07 .03, 01 .17 .11, 05 .03 .11, 08 .05 .10, 11 .03 .18, 13 .03 .01, 
24 .17 .04, 26 .01 .01, 26 .01 .18, 26 .04 .02, 26 .04 .18, 26 .11 .07, 26 .11 .12, 
27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 29 Drób, Wyroby z  drobiu, ekstrakty mięsne drobiowe, 
konserwowane, mrożone, suszone, wyroby garmażeryjne na  bazie 
drobiu, dania gotowe z  mięsa drobiowego, wędliny drobiowe, 35 
Zgrupowanie na  rzecz osób trzecich towarów pochodzenia rolno-
-spożywczego: drobiu, wyrobów garmażeryjnych na  bazie drobiu, 
dań gotowych z mięsa drobiowego, wędlin drobiowych .

(111) 350351 (220) 2021 08 19 (210) 532982
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) STAŃCZYK PRZEMYSŁAW, Sarbinowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Delsana
(510), (511) 36 Wynajem mieszkań, Usługi związane z  majątkiem 
nieruchomym, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Dzierżawa 
gospodarstw rolnych, Administrowanie domami czynszowymi, 43 
Domy turystyczne, Motele, Pensjonaty, Wynajmowanie sal na zebra-
nia, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnia-
nie obiektów i wyposażenia kempingowego .

(111) 350352 (220) 2021 08 20 (210) 532989
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) WISZOWATY KAROLINA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MELLOV
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .08, 26 .01 .10, 26 .01 .18
(510), (511) 14 Metale szlachetne i  ich stopy, wyroby jubilerskie, ka-
mienie szlachetne, Przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne .

(111) 350353 (220) 2021 08 20 (210) 532994
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) MACHNIO MAŁGORZATA GERMAN, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GERMAN

(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 12 Rowery sportowe, Szosowe rowery wyścigowe, Ro-
wery składane, Rowery dziecięce, Rowery górskie, Rowery szosowe, 
Rowery, Rowery trekingowe, Rowery elektryczne .

(111) 350354 (220) 2017 02 10 (210) 467398
(151) 2021 10 15 (441) 2017 05 22
(732) ALTAMIRA KNAFLEWSKI WASIUKIEWICZ SP . K ., Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALTAMIRA
(540) 

(591) ciemnoczerwony
(531) 01 .15 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 42 badania oraz usługi naukowe i  techniczne, analizy 
przemysłowe i usługi badawcze, usługi doradcze w dziedzinie tech-
nologii .

(111) 350355 (220) 2021 08 26 (210) 533204
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) JANIA DOROTA CENTRUM NOSZENIA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centrum Noszenia
(540) 

(591) biały, fioletowy, różowy
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 02 .07 .01, 02 .07 .09, 02 .07 .23, 02 .09 .01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej w  zakresie 
następujących towarów: pieluszki jednorazowe, pieluszki materiało-
we, pieluchy [pieluszki dziecięce], pieluszki dla niemowląt, dziecięce 
pieluszki [pieluchy], jednorazowe pieluszki z papieru dla niemowląt, 
maski ochronne, słuchawki, słuchawki z  redukcją hałasu, gryzaki 
na  ząbkowanie, gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, gryza-
ki do  złagodzenia lub ułatwienia ząbkowania, gryzaki pierścienie 
z grzechotką dla ząbkujących dzieci, gryzaki pierścienie do uśmierza-
nia bólu związanego z ząbkowaniem, gryzaki w formie łańcuszków 
do  uśmierzania bólu związanego z  ząbkowaniem, smoczki, smocz-
ki pediatryczne, smoczki niemowlęce, smoczki dla noworodków, 
smoczki dla niemowląt, smoczki jednorazowego użytku, smoczki 
dla dzieci, smoczki do  karmienia niemowląt, smoczki do  butelek 
do karmienia, smoczki do butelek do karmienia niemowląt, smoczki 
do użytku z butelkami do karmienia niemowląt, nosidełka kangurki 
niemowlęce, nosidełka [plecaki] do  noszenia niemowląt, nosidełka 
do noszenia niemowląt przez ramię, nosidełka dla niemowląt do no-
szenia na ciele, chusty do noszenia niemowląt, torby na ramię, torby 
na pieluchy, saszetki męskie, saszetki biodrowe, kosmetyczki [saszet-
ki na przybory toaletowe], torebki na biodra [nerki], plecaki, plecaki 
wycieczkowe, małe plecaki, plecaki [małe], plecaki do noszenia nie-
mowląt, torby-nosidełka niemowlęce, szczotki do smoczków do bu-
telek do karmienia, koce wełniane, koce bawełniane, koce piknikowe, 
koce jedwabne, kocyki dziecięce, koce do łóżeczek dziecięcych, bieli-
zna pościelowa i koce, kocyki dla niemowląt [rożki], opaski na głowę, 
kurtki, kurtki nieprzemakalne, kurtki [odzież], kurtki bluzy, kurtki dre-
sowe, długie kurtki, grube kurtki, ocieplane kurtki, kurtki wierzchnie, 
bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy z  kapturem, bluzy sportowe 
z  kapturem, damskie kapcie składane, skarpetki noszone jako kap-
cie, rękawiczki, rękawiczki zimowe, grzechotki dla dzieci z gry żakiem 
w formie pierścienia, 41 Edukacja, Edukacja [nauczanie], Organizacja 
szkoleń, Szkolenia edukacyjne, Skomputeryzowane szkolenia, Kursy 
szkoleniowe, Wyznaczanie standardów szkoleń, Zapewnianie szko-
leń online, Usługi szkolenia nianiek, Prowadzenie warsztatów [szko-
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lenia], Trening osobisty [szkolenie], Szkolenie i instruktaż, Organizo-
wanie konferencji dotyczących szkoleń, Organizowanie seminariów 
dotyczących szkoleń, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, 
Doradztwo w zakresie szkoleń, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Usługi 
edukacyjne i  szkoleniowe, Usługi instruktażowe i  szkoleniowe, Za-
pewnianie kursów szkoleniowych online, Usługi doradcze w zakresie 
szkoleń, Organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], Or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Usługi w zakresie szkoleń 
i rekreacji, Usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, Usługi w za-
kresie zapewniania kursów szkoleniowych, Usługi doradztwa doty-
czące opracowywania kursów szkoleniowych, Organizowanie i pro-
wadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Szkolenie personelu 
niemedycznego w zakresie opieki nad dziećmi .

(111) 350356 (220) 2021 08 26 (210) 533205
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) CZECHOWSKI ŁUKASZ SELECT, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hegger Auto Perfektion
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .01 .04, 26 .02 .01
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu 
na  temat sprzedaży samochodów, Usługi importowo-eksportowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej w  zakresie następujących 
towarów: preparaty ścierne do  użytku w  pielęgnacji samochodów, 
skrobaczki ręczne do  usuwania lodu z  okien pojazdów, urządzenia 
nawigacyjne do  samochodów, ładowarki do  samochodów elek-
trycznych, uchwyty samochodowe do  telefonów, urządzenia kon-
trolujące do  automatycznego parkowania samochodów, kamery 
do monitorowania tzw . „martwego pola” w samochodach, uchwyty 
na tablety przystosowane do użytku w samochodach, ładowarki USB 
przystosowane do samochodowych gniazd zapalniczki, nawilżacze 
powietrza do samochodów, lodówki na napoje do samochodów, po-
pielniczki do  samochodów, uchwyty na  szklankę do  samochodów, 
przenośne foteliki dziecięce do  samochodów, bagażniki na  narty 
do  samochodów, uchwyty na  parasole do  samochodów, poduszki 
na siedzenia do samochodów, poduszki przystosowane do siedzeń 
samochodowych, wycieraczki do szyb przednich samochodów silni-
kowych, osłony przeciwsłoneczne do przednich szyb samochodów, 
bagażniki na narty do samochodów silnikowych, pojemniki na dro-
biazgi do siedzeń samochodowych, foteliki dla dzieci do użytku w sa-
mochodach, zestawy na  dach samochodu do  przewożenia kanoe 
i kajaków, pojemniki na drobiazgi do urwania w bagażnikach samo-
chodowych, klipsy przystosowane do  mocowania części samocho-
dowych do nadwozi, dopasowane pokrowce na siedzenia do użytku 
w samochodach, uchwyty do kubków do picia przystosowane do sa-
mochodów, bagażniki do pojazdów, szyby do pojazdów, okładziny 
do pojazdów, kołpaki [do pojazdów], wycieraczki do przednich szyb 
pojazdów [części pojazdów], pasy bezpieczeństwa do  pojazdów, 
drewniane siedzenia do  pojazdów, ukształtowane maty do  pojaz-
dów, podpórki do  pojazdów jednośladowych, foteliki bezpieczeń-
stwa do  pojazdów, stojaki na  napoje do  pojazdów, alarmy dźwię-
kowe anty włamaniowe do  pojazdów, przyczepy do  lądowych 
pojazdów mechanicznych, błotniki [części do pojazdów lądowych], 
metalowe haki holownicze do pojazdów, poduszki bezpieczeństwa 
do siedzeń pojazdów, alarmy zdalne do pojazdów wodnych, uchwy-
ty na szklankę do pojazdów, schowki na rękawiczki do pojazdów, po-
krowce na siedzenia pojazdów [dopasowane], pokrowce na siedze-
nia pojazdów [ukształtowane], elektryczne zapalniczki do pojazdów 
lądowych, podkładki antypoślizgowe pod opony pojazdów, panele 
ozdobne do nadwozi pojazdów, pokrowce na zagłówki do pojazdów, 
podwozia do pojazdów [statków powietrznych], systemy alarmowe 
do pojazdów lądowych, ochronne pokrowce do pojazdów [ukształ-
towane], ochronne pokrowce do pojazdów [dopasowane], podusz-
ki na  siedzenia do  pojazdów, worki [schowki] do  użytku wewnątrz 
pojazdów, pompki nożne do pompowania opon pojazdów, zestawy 
do składowania do pojazdów kempingowych, pasy bezpieczeństwa 

dla dzieci do pojazdów, pokrowce na siedzenia [dopasowane] do po-
jazdów, uprzęże bezpieczeństwa dla dzieci do  siedzeń pojazdów, 
organizery do  tyłów siedzeń specjalnie przystosowane do  użytku 
w samochodach, organizery do tyłów siedzeń specjalnie przystoso-
wane do użytku w pojazdach, podstawki dla dzieci do samochodów, 
poduszki do  podpierania do  użytku w  samochodowych fotelikach 
bezpieczeństwa dla dzieci, skrobaki do szkła przeznaczone do czysz-
czenia, akcesoria samochodowe, części samochodowych .

(111) 350357 (220) 2021 08 27 (210) 533256
(151) 2022 01 21 (441) 2021 10 04
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAK KULTOWE NASZE POLSKIE
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .04, 26 .01 .18, 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .18, 
27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 29 Wędliny, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna wędlin, Do-
radztwo w sprawie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, 39 Usługi magazynowania, składowania i dystrybucji wędlin .

(111) 350358 (220) 2021 08 27 (210) 533260
(151) 2022 01 27 (441) 2021 10 11
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Duda Nasze polskie! TAK KULTOWE NASZE POLSKIE 
KABANOS MYŚLIWSKI NOWOŚĆ Wyprodukowano w Polsce z mięsa 
wieprzowego pochodzącego z UE .
(540) 

(591) zielony, czerwony, biały, brązowy, szary
(531) 02 .09 .01, 02 .09 .01, 26 .04 .02, 26 .01 .01, 26 .01 .02, 27 .05 .01, 
29 .01 .15
(510), (511) 29 Kabanosy, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna kabano-
sów, Doradztwo w sprawie organizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, 39 Usługi magazynowania, składowania i dystrybucji 
kabanosów .
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(111) 350359 (220) 2021 08 27 (210) 533265
(151) 2022 01 21 (441) 2021 09 27
(732) ŁYCZEWSKI JACEK, Żodyń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lighting vision
(540) 

(591) szary, niebieski, czarny
(531) 26 .05 .01, 26 .05 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Kable, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable 
rozruchowe, adaptery, przewody elektryczne przewody do  lamp, 
gniazdo do żarówki, bezpieczniki, bezpieczniki do pojazdów, prze-
wody do  żarówek, wiązka do  żarówek, gniazda elektryczne, koń-
cówki (elektryczność), Sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, 11 
Urządzenia do oświetlenia, żarówki samochodowe, żarówki do kie-
runkowskazów w  pojazdach, żarówki halogenowe, miniaturowe 
żarówki oświetleniowe, żarówki lamp tylnych, żarówki do desek roz-
dzielczych, żarówki do  reflektorów przednich, zestawy przejściowe 
do  żarówek, zestawy oświetleniowe, lampy warsztatowe, żarówki 
LED do oświetlenia wnętrza i wszystkich świateł zewnętrznych, lam-
py dojazdy dziennej LED, żarówki LED, lampki, latarki, oświetlenie 
do motocykli, reflektory do pojazdów, rury oświetleniowe, urządze-
nia i instalacje oświetleniowe, Żarniki do lamp elektrycznych .

(111) 350360 (220) 2021 08 30 (210) 533296
(151) 2022 02 02 (441) 2021 09 20
(732) N .V . Nutricia, Zoetermeer (NL)
(540) (znak słowny)
(540) BEBILON DUOBIOTIK
(510), (511) 5 Żywność do  specjalnych zastosowań medycznych, 
Substancje dietetyczne do  celów leczniczych, Żywność dla dzieci, 
niemowląt i chorych, Żywność dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 
żywieniowymi, Mleko dla dzieci i niemowląt, Odżywcze suplementy 
diety do celów leczniczych, Niemleczne i na bazie roślin mleka dla 
dzieci i niemowląt, mianowicie mleka otrzymywane z roślin, warzyw, 
zbóż, ziaren, orzechów, nasion, roślin strączkowych i  owoców, Pro-
dukty odżywcze do zastosowań medycznych, Produkty zbożowe dla 
niemowląt, Preparaty witaminowe, Żywność dietetyczna dla kobiet 
ciężarnych, kobiet z  laktacją i  karmiących piersią, Mleko dietetycz-
ne dla kobiet ciężarnych, kobiet z  laktacją i karmiących piersią, Su-
plementy odżywcze, Żywność dietetyczna do  celów medycznych, 
Błonnik pokarmowy, 29 Mleko i produkty mleczne, Mleko w proszku, 
Proszek mleczny, Niemleczne i  roślinne mleko w  proszku i  proszek 
mleczny, mianowicie mleko w  proszku i  proszek mleczny otrzymy-
wane z  roślin, warzyw, zbóż, orzechów, nasion i  owoców, Mleko 
smakowe, Napoje smakowe na bazie mleka, Mleko skondensowane, 
Mleko zsiadłe, Niemedyczne i  roślinne mleka i  produkty mleczne, 
mianowicie mleka otrzymywane z  roślin, warzyw, zbóż, orzechów, 
nasion, roślin strączkowych i  owoców, Mrożone, gotowe lub pako-
wane gotowe posiłki składające się głównie z mięsa, ryb, drobiu lub 
warzyw, Przekąski składające się głównie z owoców i orzechów, Prze-
kąski owocowe, Jogurt, Przekąski na bazie jogurtu, Napoje jogurto-
we, Liofilizowane przekąski z owoców i jogurtu, Liofilizowane owoce 
i  warzywa w  postaci chipsów, Purée owocowe, Mleko sojowe jako 
substytut mleka, Mleko w proszku z roślin strączkowych .

(111) 350361 (220) 2020 05 20 (210) 529132
(151) 2021 09 29 (441) 2021 06 14
(732) Amazon Technologies, Inc ., Seattle (US)
(540) (znak słowny)
(540) PANORAMA
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do  pobrania lub 
nagrane wykorzystujące sztuczną inteligencję w  celu rozwoju 
oprogramowania, Zestawy narzędzi do  rozwoju oprogramowania 
komputerowego (SDK) do widzenia komputerowego, widzenia ma-
szynowego, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, analizy 
danych, głębokiego uczenia się, przetwarzania i  analizy obrazów, 
Sprzęt komputerowy do  użytku w  zakresie widzenia komputero-

wego, widzenia maszynowego, uczenia maszynowego, sztucznej 
inteligencji, analizy danych, głębokiego uczenia się, przetwarzania 
i  analizy obrazów, Sprzęt komputerowy umożliwiający zbieranie 
i analizę danych w aparatach fotograficznych, kamerach i czujnikach, 
Sprzęt komputerowy umożliwiający udostępnianie danych w  apa-
ratach fotograficznych, kamerach i  czujnikach, Zestawy narzędzi 
do rozwoju oprogramowania komputerowego (SDK) umożliwiające 
zbieranie i  analizę danych w  aparatach fotograficznych, kamerach 
i czujnikach, Zestawy narzędzi do rozwoju oprogramowania kompu-
terowego (SDK) umożliwiające udostępnianie danych w  aparatach 
fotograficznych, kamerach i czujnikach, Oprogramowanie kompute-
rowe, do pobrania lub nagrane, do wdrażania i optymalizacji modeli 
w  zakresie uczenia maszynowego, głębokiego uczenia i  sztucznej 
inteligencji, Oprogramowanie komputerowe do  lokalnego użytku 
oprogramowania w  chmurze, interfejsów programowania aplikacji 
(API) i danych w okresach bez podłączenia do chmury lub interne-
tu, Urządzenia w  architekturze edge computing, Oprogramowanie 
komputerowe w  architekturze edge computing, do  pobrania lub 
nagrane, 42 Usługi dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogra-
mowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję do użytku w zakre-
sie rozwoju oprogramowania, Zapewnienie sztucznej inteligencji 
i technologii uczenia maszynowego w celu zwiększenia możliwości 
widzenia komputerowego w  aparatach fotograficznych, kamerach 
i czujnikach, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmujące sztucz-
ną inteligencję do stosowania w rozwoju oprogramowania, Oprogra-
mowanie jako usługa (SaaS) w  zakresie widzenia komputerowego, 
widzenia maszynowego, uczenia maszynowego, sztucznej inteligen-
cji, analizy danych, głębokiego uczenia się, przetwarzania i  analizy 
obrazów, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) umożliwiające zbiera-
nie danych i analizę w aparatach fotograficznych, kamerach i czujni-
kach, Oprogramowanie jako usługa (SaaS) umożliwiające udostęp-
nianie danych w aparatach fotograficznych, kamerach i czujnikach, 
Oprogramowanie jako usługa do  wdrażania i  optymalizacji modeli 
w zakresie widzenia komputerowego, widzenia maszynowego, ucze-
nia maszynowego, sztucznej inteligencji, analizy danych, głębokiego 
uczenia się, przetwarzania i analizy obrazów, Oprogramowanie jako 
usługa (SaaS) obejmujące oprogramowanie do  lokalnego wykorzy-
stania oprogramowania w  chmurze, Oprogramowanie jako usługa 
(SaaS) do  lokalnego wykorzystania oprogramowania w  chmurze, 
interfejsów programowania aplikacji (API) i danych w okresach bez 
podłączenia do chmury lub internetu, Usługi technologiczne, miano-
wicie elektroniczne przechowywanie danych .

(111) 350362 (220) 2021 03 30 (210) 526872
(151) 2021 09 14 (441) 2021 05 31
(732) COGISOFT SYSTEMY KOMPUTEROWE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 26 .01 .06, 26 .02 .07, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Komputery, Programy komputerowe, Systemy kompu-
terowe, Instalacje kablowe dla komputerów i  systemów kompute-
rowych, Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Interfejsy 
komputerowe, Komputery kieszonkowe, Skanery, 38 Usługi w  za-
kresie przekazywania informacji poprzez sieci komputerowe, Usługi 
poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do Internetu, 42 Usługi 
projektowania serwisu www, Udostępnianie serwera, Programowa-
nie komputerowe, Projektowanie komunikacji systemów kompute-
rowych, Doradztwo w  zakresie wprowadzania automatyzacji prac 
biurowych, Chmura obliczeniowa, Aktualizacja oprogramowania 
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komputerowego, Wdrożenie systemów komputerowych, doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakre-
sie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, Doradztwo 
w  zakresie projektowania stron internetowych, Hosting serwerów, 
Hosting stron internetowych, Instalacja oprogramowania kompu-
terowego, Monitoring systemów komputerowych, Opracowywanie 
platform komputerowych, Platforma jako usługa, Projektowanie 
oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze w  dziedzinie 
technologii komputerowej .

(111) 350363 (220) 2021 10 20 (210) 535462
(151) 2022 03 09 (441) 2021 11 15
(732) RATYNSKI ARTOYM, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R RayStop
(540) 

(591) jasnoniebieski
(531) 26 .05 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .11
(510), (511) 12 Zasłony [ekrany przeciwsłoneczne] samochodowe, 
Osłony przeciwsłoneczne do  samochodów, Osłony przeciwsło-
neczne do przednich szyb samochodów, Osłony przeciwsłoneczne 
do pojazdów .

(111) 350364 (220) 2021 08 30 (210) 533297
(151) 2022 02 02 (441) 2021 09 20
(732) N .V . Nutricia, Zoetermeer (NL)
(540) (znak słowny)
(540) BEBILON CESARBIOTIK
(510), (511) 5 Żywność do  specjalnych zastosowań medycznych, 
Substancje dietetyczne do  celów leczniczych, Żywność dla dzieci, 
niemowląt i chorych, Żywność dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 
żywieniowymi, Mleko dla dzieci i niemowląt, Odżywcze suplementy 
diety do celów leczniczych, Niemleczne i na bazie roślin mleka dla 
dzieci i niemowląt, mianowicie mleka otrzymywane z roślin, warzyw, 
zbóż, ziaren, orzechów, nasion, roślin strączkowych i  owoców, Pro-
dukty odżywcze do zastosowań medycznych, Produkty zbożowe dla 
niemowląt, Preparaty witaminowe, Żywność dietetyczna dla kobiet 
ciężarnych, kobiet z  laktacją i  karmiących piersią, Mleko dietetycz-
ne dla kobiet ciężarnych, kobiet z  laktacją i karmiących piersią, Su-
plementy odżywcze, Żywność dietetyczna do  celów medycznych, 
Błonnik pokarmowy, 29 Mleko i produkty mleczne, Mleko w proszku, 
Proszek mleczny, Niemleczne i  roślinne mleko w  proszku i  proszek 
mleczny, mianowicie mleko w  proszku i  proszek mleczny otrzymy-
wane z  roślin, warzyw, zbóż, orzechów, nasion i  owoców, Mleko 
smakowe, Napoje smakowe na bazie mleka, Mleko skondensowane, 
Mleko zsiadłe, Niemedyczne i  roślinne mleka i  produkty mleczne, 
mianowicie mleka otrzymywane z  roślin, warzyw, zbóż, orzechów, 
nasion, roślin strączkowych i  owoców, Mrożone, gotowe lub pako-
wane gotowe posiłki składające się głównie z mięsa, ryb, drobiu lub 
warzyw, Przekąski składające się głównie z owoców i orzechów, Prze-
kąski owocowe, Jogurt, Przekąski na bazie jogurtu, Napoje jogurto-
we, Liofilizowane przekąski z owoców i jogurtu, Liofilizowane owoce 
i  warzywa w  postaci chipsów, Purée owocowe, Mleko sojowe jako 
substytut mleka, Mleko w proszku z roślin strączkowych .

(111) 350365 (220) 2021 08 30 (210) 533306
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) Barilla G . e R . Fratelli-Societa per Azioni, Parma (IT)
(540) (znak słowny)
(540) MIŁOŚĆ W GESTACH

(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Ryby, Drób i dziczyzna, Ekstrakty mię-
sne, Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, 
Galaretki, Marmolada, Jaja, Mleko i  mleczne produkty, Oleje i  tłusz-
cze jadalne, Anchois, nieżywe, Wywar, bulion, Zupy, Kawior, Owoce 
w puszkach, Produkty serowarskie, Koktajle mleczne, Chipsy owoco-
we, Mrożone owoce, Owoce konserwowane, Owoce konserwowane 
w alkoholu, Gotowane owoce, Owoce lukrowane, Grzyby konserwo-
wane, Żelatyna, Galaretki owocowe, Przetwory do zup jarzynowych, 
Konserwowane warzywa, Warzywa gotowane, Suche nasiona roślin 
strączkowych, Soczewica konserwowana, Sałatki owocowe, Sałatki 
warzywne, Margaryna, Bita śmietana, Śmietana [produkty mleczar-
skie], Chipsy ziemniaczane, Czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Kon-
serwowane ryby, Drób, nieżywy, Zupy (Składniki do  sporządzania-), 
Przekąski na  bazie owoców, Soki roślinne do  gotowania, Sok pomi-
dorowy do gotowania, Jogurt, 30 Kawa, Herbata, Kakao i kawa niena-
turalna, Ryż, Tapioka i sago, Mąka i preparaty zbożowe, Chleb, Ciasto 
na słodkie wypieki i wyroby cukiernicze, Lody jadalne, Cukier, Miód, 
Syropy i melasa, Drożdże, Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, 
Sosy [przyprawy], Przyprawy korzenne, Lód, Produkty spożywcze 
na bazie owsa, Potrawy na bazie mąki, Skrobia do celów spożywczych, 
Anyż, Anyż gwiaździsty, Aromaty kawowe, Aromaty inne niż olejki 
eteryczne, Dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, 
Aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, Owies łuskany, Wysoko-
proteinowe batoniki zbożowe, Pałeczki lukrecjowe [wyroby cukierni-
cze], Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Czekolada pitna, 
Nielecznicze napoje na bazie herbaty, Soda oczyszczona [wodorowę-
glan sodu do pieczenia], Herbatniki petit-beurre, Wyroby cukiernicze, 
Bułeczki słodkie, Puddingi, Kakao, Napoje kakaowe z mlekiem, Napo-
je kawowe z  mlekiem, Kawa niepalona, Cynamon [przyprawa], Kar-
melki [cukierki], Przyprawy, Krakersy, Kuskus [kasza], Biszkopty, Mąka 
pszenna, Mąka, Owocowe (galaretki-) [słodycze], Makaron rurki, Majo-
nez, Suchary, Chleb bezdrożdżowy, Bułka tarta, Bułki, Makarony, Pesto 
[sos], Pizza, Zboża, Pierożki ravioli, Sól stołowa, Sosy pomidorowe, Sos 
sojowy, Sosy sałatkowe, Kanapki, Papryka [przyprawy], Kasza manna, 
Kasza kukurydziana, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie ryżu, 
Sorbety [lody], Spaghetti, Mięsne sosy, Sosy do makaronów, Makaron 
nitki, Tarty (z  owocami), Szafran [przyprawa], Imbir [przyprawa], 43 
Usługi zaopatrzenia w  żywność i  napoje, Tymczasowe zakwatero-
wanie, Kafeterie [bufety], Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt 
czasowy, Stołówki, Rezerwacje miejsc w  hotelach, Usługi rezerwacji 
pokojów, Rezerwacja miejsc w  pensjonatach, Usługi restauracyjne, 
Restauracje samoobsługowe, Usługi hotelowe, Usługi barowe, Usługi 
w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Motele, 
Bary szybkiej obsługi [snack-bary] .

(111) 350366 (220) 2021 08 31 (210) 533315
(151) 2022 02 03 (441) 2021 10 18
(732) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elizówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ESVARIN
(510), (511) 5 Produkty lecznicze, na choroby układu krążenia, o dzia-
łaniu przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym .

(111) 350367 (220) 2021 08 30 (210) 533325
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) FUNDACJA OLD MUSIC POLSKA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OML Old Music Live
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 26 .11 .03, 26 .11 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .12
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(510), (511) 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sporto-
wa i kulturalna, Organizowanie festiwali, Usługi festiwali muzycznych, 
Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Organizowanie fe-
stiwali w celach edukacyjnych, Organizowanie festiwali w celach kul-
turalnych, Organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych .

(111) 350368 (220) 2021 03 12 (210) 526072
(151) 2021 10 19 (441) 2021 07 05
(732) ALKYON PARTNERS DEVELOPMENT SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Belong by Alkyon
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w  działalności gospodarczej, 
Administrowanie działalnością gospodarczą, Prace biurowe, Usługi 
w  zakresie administracji biurowej, Skomputeryzowane zarządza-
nie biurem, Usługi sekretarskie i biurowe, Wynajmowanie urządzeń 
i  wyposażenia biurowego, Wypożyczanie wyposażenia biurowego 
w  obiektach do  co-workingu, Usługi biurowe w  zakresie organizo-
wania spotkań, Usługi w zakresie czynności biurowych, Zapewnianie 
tymczasowego biurowego personelu wsparcia, Usługi biurowe w za-
kresie obsługi zapytań, Usługi przypominania o spotkaniach [prace 
biurowe], Usługi zarządzania biurowego [dla osób trzecich], Usługi 
w  zakresie administracji biurowej [dla osób trzecich], Zarządzanie 
hotelami i innymi obiektami zakwaterowania tymczasowego, Zarzą-
dzanie administracyjne hotelami i innymi obiektami zakwaterowania 
tymczasowego, Zarządzanie biznesowe hotelami i innymi obiektami 
zakwaterowania tymczasowego, Usługi reklamowe dotyczące hoteli 
i  innych obiektów zakwaterowania tymczasowego, Usługi doradz-
twa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, Usługi 
reklamowe dotyczące nieruchomości, Reklamowanie nieruchomo-
ści mieszkaniowych i  komercyjnych, Wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, Oferowanie i  wynajem przestrzeni reklamowej, czasu 
reklamowego i mediów na reklamy, 36 Usługi związane z majątkiem 
nieruchomym, Administrowanie i zarządzanie majątkiem i nierucho-
mościami w tym biurami, budynkami, apartamentami i lokalami, Or-
ganizacja przestrzeni co-workingowej i na potrzeby współzamiesz-
kiwania (co-livingu), dzierżawa i wynajem majątku i nieruchomości 
w tym biur, budynków, apartamentów i lokali, domów, mieszkań, sal 
wystawowych, pomieszczeń handlowych, studio i pokoi, Udzielanie 
informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji zwią-
zanych z wynajmem biur, budynków, apartamentów i lokali, domów, 
mieszkań, sal wystawowych, pomieszczeń handlowych, studio i po-
koi, Długoterminowy wynajem obiektów i przestrzeni do wspólnej 
pracy (co-workingu) i wspólnego mieszkania (co-livingu), Wynajem 
powierzchni biurowej, wynajem biur do coworkingu, Wynajem loka-
li na  cele biurowe, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z lokalami biurowymi, Ubezpieczanie zakwaterowania hotelowego, 
Timesharing nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Orga-
nizowanie wynajmu nieruchomości, Zarządzanie powiernicze nie-
ruchomościami, Organizowanie ograniczonej własności nierucho-
mości, Organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], Organizacja 
najmu nieruchomości handlowych, Usługi doradcze i konsultacyjne 
dotyczące nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomo-
ści, Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, Usługi 
doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, Skomputeryzo-
wane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi związa-
ne ze  współwłasnością nieruchomości, Administrowanie sprawami 
finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Usługi finansowe w zakre-
sie nieruchomości, Organizowanie najmu nieruchomości na  wyna-
jem, Dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Organizo-
wanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Usługi zarządzania 
majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nierucho-
mości, Biuro wynajmu mieszkań, Usługi wynajmu mieszkań, wyna-
jem zakwaterowania [mieszkania], Wynajem i dzierżawa zakwatero-
wania stałego, Organizowanie obiektów w zakresie wynajmu domów 
i apartamentów do wspólnego życia (co-livingu) i pracy (co-workin-
gu), Zarządzanie domami i apartamentami do wspólnego życia (co-
-livingu) i pracy (co-workingu), 37 Budowa domów i apartamentów 
do  wspólnego życia (co-livingu) i  pracy (co-workingu): rozbudowa 
nieruchomości w zakresie przestrzeni do wspólnego życia (co-livin-
gu) i  pracy (co-workingu), Usługi instalacyjne, naprawcze, konser-
wacyjne oraz sprzątania, wszystkie powyższe jako usługi związane 
z organizowaniem domów i apartamentów do wspólnego życia (co-
-livingu) i pracy (co-workingu) na wynajem i zarządzaniem domami 

i apartamentami do wspólnego życia (co-livingu) i pracy (co-workin-
gu), 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Centra opieki nad 
dziećmi, Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, Domy turystycz-
ne, Hotele, motele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne 
i turystyczne, Żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób 
starszych, Domy letniskowe, Informacja hotelowa, Krótkoterminowy 
wynajem przestrzeni biurowej, Leasing mebli biurowych, Obsługa 
zakwaterowania członków organizacji, Oferowanie zakwaterowania 
tymczasowego jako część pakietów pobytowych, Organizowanie 
bankietów, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymcza-
sowego, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Organizowanie 
zakwaterowania dla turystów, Organizowanie zakwaterowania dla 
wczasowiczów, Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Orga-
nizowanie zakwaterowania na  pobyt czasowy, Ośrodki wypoczyn-
kowe, Domy gościnne, Rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, 
Rezerwacja pokoi, Rezerwacja zakwaterowania, Świadczenie usług 
przez hotele i  motele, Tymczasowe zakwaterowanie, Tymczasowy 
wynajem pokoi, Udostępnianie miejsc noclegowych w  hotelach, 
Udostępnianie obiektów i  sprzętu na  targi i  wystawy, konferencje, 
spotkania, bankiety, uroczystości towarzyskie na  specjalne okazje, 
zjazdy, Udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hote-
lach, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz 
pomieszczeń na  posiedzenia, Udostępnianie pomieszczeń na  spo-
tkania, Udostępnianie sal konferencyjnych, Udostępnianie pomiesz-
czeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostęp-
nianie pomieszczeń na  posiedzenia, Udostępnianie pomieszczeń 
i urządzeń na posiedzenia zarządu, Udostępnianie zakwaterowania 
tymczasowego, Usługi hoteli i moteli, Usługi hotelowe dla uprzywi-
lejowanych klientów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w za-
kresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi tymczasowej opieki 
zastępczej w postaci opieki dziennej nad osobami dorosłymi, Usługi 
w  zakresie ośrodków opieki dziennej, Usługi w  zakresie wynajmu 
pokojów, Usługi w  zakresie zakwaterowania, Usługi w  zakresie za-
pewniania obiektów na uroczystości, Usługi w zakresie zapewniania 
obiektów na spotkania, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie po-
koi, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie 
sal konferencyjnych, Wynajmowanie sal na zebrania, Wypożyczanie 
umeblowania, Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biu-
rowej, Zapewnianie tymczasowego zakwaterowania na  czas pracy, 
Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w  tym w  hotelach, 
motelach, domach wakacyjnych, w pensjonatach, w domach i miesz-
kaniach .

(111) 350369 (220) 2021 05 25 (210) 529304
(151) 2021 11 03 (441) 2021 07 12
(732) RESPO WYDAWNICTWO SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ 
WRZOSEK PAWEŁ WITKOWSKI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Michał Wrzosek
(510), (511) 5 Suplementy diety, 41 Szkolenia, 43 Catering dietetycz-
ny, 44 Usługi dietetyczne, usługi medyczne .

(111) 350370 (220) 2021 06 30 (210) 531022
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) airFIBER
(540) 

(591) biały, czarny
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 9 Urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarza-
nia dźwięku, danych lub obrazów, Urządzenia do komunikacji bez-
przewodowej służące do  przesyłania głosu, danych lub obrazu, 
Osprzęt do przetwarzania danych, Urządzenia i przyrządy fotogra-
ficzne, Urządzenia telefoniczne, Aparaty telefoniczne, Telefony 
przenośne, Telefony komórkowe, Zestawy głośnomówiące, Słu-
chawki telefoniczne, Przewody, Światłowody, Sprzęt do korzystania 
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z telefonu bez użycia rąk, Dyktafony, Anteny, Anteny do sieci teleko-
munikacyjnych, Maszty antenowe, Baterie do telefonów, Ładowarki, 
Obudowy do telefonów, Zestawy słuchawkowe, Uchwyty i pokrow-
ce do  telefonów komórkowych, Karty PCMCIA, Karty telefoniczne 
do automatów, Karty telefoniczne do telefonów komórkowych, Kar-
ty SIM, Karty magnetyczne kodowane, Pamięci przenośne, Urządze-
nia do  przetwarzania informacji współpracujące z  komputerami 
w zakresie przekazywania danych, dźwięku i obrazu, czyste i zapisa-
ne magnetyczne nośniki danych, audio i video, płyty CD, płyty DVD, 
Oprogramowanie i  programy komputerowe, Oprogramowanie 
i programy komputerowe ładowalne, Oprogramowanie i programy 
komputerowe udostępniane za pośrednictwem Internetu, Pliki gra-
ficzne i muzyczne, Dzwonki do ściągnięcia do telefonów komórko-
wych, Komputery przenośne, Modemy, Laptopy, Urządzenia do ko-
munikacji wewnętrznej, Przenośna aparatura do radiokomunikacji, 
Telefoniczne urządzenia nadawcze i  zestawy nadawcze, Nadajniki 
telekomunikacyjne, Aparatura radiotelefoniczna, Urządzenia GPS, 
Odbiorniki radiowe, Interfejsy komputerowe, Publikacje elektro-
niczne, Aplikacje mobilne, Oprogramowanie i programy kompute-
rowe, Programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komuni-
kacyjnych, Programy i  oprogramowanie komputerowe do  obsługi 
usług telekomunikacyjnych, Oprogramowanie antywirusowe, Opro-
gramowanie do ochrony prywatności, Programy i oprogramowanie 
do  monitorowania, wykrywania i  analizowania zagrożeń dla sieci 
komputerowych, Bramy i czujniki do Internetu rzeczy [IoT], Rozszer-
zacze zasięgu [anteny] do Internetu rzeczy [IoT], Serwery interneto-
we, Oprogramowanie komputerowe do użytku we wdrożeniu Inter-
netu rzeczy [IoT], Oprogramowanie dla serwerów internetowych 
i aplikacji Internetowych, Programy i oprogramowanie komputero-
we umożliwiające dostęp i korzystanie z Internetu, Cyfrowe urządze-
nia elektroniczne umożliwiające dostęp i korzystanie z Internetu, 35 
Usługi w zakresie reklamy, Organizacja kampanii reklamowych, Wy-
najem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, Usługi w zakresie dys-
trybucji i  doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży 
i  próbek reklamowych, również za  pośrednictwem sieci teleinfor-
matycznych, Internetu, Usługi marketingowe, Usługi impresariów 
w  działalności artystycznej, Promowanie zespołów muzycznych, 
Badania opinii publicznej, Badania rynku, Analizy kosztów, Analizy 
rynkowe, Handlowe informacje i  porady udzielane konsumentom 
za pośrednictwem punktów informacji konsumenckiej, Telefonicz-
ne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, Pozyskiwanie 
danych do  komputerowych baz danych, Systematyzacja danych 
w  komputerowych bazach danych, Komputerowe zarządzanie pli-
kami, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Wyszukiwanie infor-
macji w  plikach komputerowych dla osób trzecich, Pośrednictwo 
w  zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, Organizowanie 
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, Publikowanie 
tekstów sponsorowanych, Prezentacja produktów w  mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Usługi sprzedaży oraz usługi pośred-
nictwa sprzedaży urządzeń do nagrywania przesyłania lub odtwa-
rzania dźwięku lub obrazów, urządzeń i  przyrządów fotograficz-
nych, urządzeń telefonicznych, aparatów telefonicznych, 
przewodów, światłowodów, słuchawek telefonicznych, telefonów 
przenośnych, telefonów komórkowych, zestawów głośnomówią-
cych, sprzętu do  korzystania z  telefonu bez użycia rąk, urządzeń 
do komunikacji bezprzewodowej, anten, baterii do telefonów, łado-
warek, obudów do  telefonów, zestawów słuchawkowych, uchwy-
tów i  pokrowców do  telefonów komórkowych, kart PCMCIA, kart 
telefonicznych do  automatów, kart telefonicznych do  telefonów 
komórkowych, kart SIM, kart magnetycznych kodowanych, pamięci 
przenośnych, urządzeń do przetwarzania informacji współpracują-
cych z  komputerami w  zakresie przekazywania danych, dźwięku 
i  obrazu, czystych i  zapisanych magnetycznych nośników danych, 
audio i video, płyt kompaktowych, płyt DVD, programów kompute-
rowych, komputerów przenośnych, laptopów, urządzeń do komuni-
kacji wewnętrznej, dyktafonów, odbiorników radiowych, aparatury 
radiotelefonicznej, nadajników telekomunikacyjnych, przenośnej 
aparatury do  radiokomunikacji, modemów, osprzętu do  przetwa-
rzania danych, interfejsów komputerowych, publikacji elektronicz-
nych, plików danych zawierających utwory muzyczne i  wizualne, 
oprogramowania i programów komputerowych, Oprogramowania 
i  programów do  mobilnych urządzeń komunikacyjnych, Oprogra-
mowania i programów komputerowych do obsługi usług telekomu-
nikacyjnych, materiałów piśmiennych, wydawnictw muzycznych, li-
terackich i  książkowych, książek, czasopism, gazet, dzienników, 

periodyków, afiszy, albumów, atlasów, fotografii, kalendarzy, katalo-
gów, map, naklejek, plakatów, prospektów, kopert, biletów, kartek 
okolicznościowych, Abonowanie dostępu do serwisu telekomunika-
cyjnych baz danych, Organizacja subskrypcji usług internetowych 
i usług telefonicznych, Usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompi-
lacji i  systematyzacji informacji tekstowej i  obrazowej przesyłanej 
przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty elek-
tronicznej, sieci Internet i intranet, cyfrowo, Dostarczanie pakietów 
informacji handlowej, informacji o  działalności gospodarczej, tek-
stów reklamowych dostosowanych do  indywidualnych wymagań 
odbiorcy, Usługi informacji o działalności gospodarczej i handlowej, 
Zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradz-
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodar-
czej, Doradztwo w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi 
doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienio-
nych usług, 37 Usługi budowlane, Usługi naprawy w zakresie teleko-
munikacji, technologii informacyjnej (IT) i elektroniki, Usługi napra-
wy i konserwacji maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, masztów, 
anten, konstrukcji i  sieci telekomunikacyjnych, Usługi instalacyjne 
urządzeń telekomunikacyjnych, masztów, anten, konstrukcji i  sieci 
telekomunikacyjnych, Instalacja, konserwacja i  naprawa urządzeń 
do łączenia z Internetem, Instalacja kabli do dostępu do Internetu, 
Budowa masztów i konstrukcji telekomunikacyjnych, Budowa sieci 
telekomunikacyjnych, Instalowanie i naprawa aparatów telefonicz-
nych i osprzętu telefonicznego, urządzeń do nagrywania, przesyła-
nia lub odtwarzania dźwięku, danych lub obrazów, nadajników tele-
komunikacyjnych, Informacja o  naprawach, Usługi doradcze, 
konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 
38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi telekomunikacyjne świadczo-
ne przez Internet, Telekomunikacyjne usługi dostępowe, Informacja 
o telekomunikacji, Usługi łączności, Łączność telefoniczna, Łączność 
za  pomocą telefonii komórkowej lub cyfrowej, Łączność poprzez 
sieć światłowodów, Łączność poprzez terminale komputerowe, 
Usługi dostępu do  Internetu, Usługi dostawców usług interneto-
wych (ISP), Usługi komunikacji internetowej, Przydzielanie użytkow-
nikom dostępu do sieci Internet, Udostępnianie internetowego fo-
rum dyskusyjnego, Usługi świadczone przez operatora sieci telefonii 
komórkowej lub cyfrowej w zakresie obsługi połączeń abonentów, 
Usługi przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu foniczne-
go i cyfrowego, Usługi w zakresie telekonferencji i wideokonferen-
cji, Usługi teleksowe i  telefaksowe, Usługi w  zakresie zbierania 
i przekazywania informacji dotyczących bieżących wydarzeń, Usłu-
gi zbierania i  przekazywania informacji lokalnej, Przekazywanie 
i  rozpowszechnianie informacji, danych, dźwięku i  obrazu za  po-
średnictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Przesyłanie in-
formacji, danych, dźwięku i obrazu za pośrednictwem komputerów, 
sieci informatycznych, terminali komputerowych, Przesyłanie infor-
macji, danych, dźwięku i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, 
Usługi w  zakresie umożliwiania wymiany informacji i  konwersacji 
w  zakresie działalności gospodarczej i  handlowej oraz reklamy 
w  czasie realnym za  pośrednictwem sieci teleinformatycznych, In-
ternetu i  telefonów komórkowych, Usługi poczty elektronicznej, 
Usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sie-
ci telefonii komórkowej lub cyfrowej, Usługi poczty głosowej, Udo-
stępnianie połączeń z  sieciami informatycznymi, Wypożyczanie 
urządzeń telekomunikacyjnych, modemów, Wypożyczanie urzą-
dzeń służących do przesyłania informacji, danych, dźwięku i obrazu 
za  pośrednictwem telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, 
Dzierżawa łączy telefonicznych i linii telekomunikacyjnych, Dzierża-
wa czasu dostępu do witryn internetowych, Przydzielanie dostępu 
do  sieci komputerowych, Przydzielanie dostępu do  baz danych, 
Umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem telefonii ko-
mórkowej lub cyfrowej, Zapewnianie dostępu do treści, stron inter-
netowych i portali, Zapewnianie dostępu do  internetowych poko-
jów rozmów [chatroomów] i  forów internetowych, Usługi 
transmisyjne w  sieci www [webcasting], Transmisja wiadomości, 
danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościo-
wych, Usługi transmisji danych z pamięci telefonów komórkowych 
na strony internetowe i ze stron internetowych do pamięci telefonu 
komórkowego, Transmisja satelitarna, Usługi w zakresie umożliwia-
nia wymiany informacji i konwersacji w zakresie działalności gospo-
darczej i  handlowej oraz reklamy w  czasie realnym za  pośrednic-
twem sieci teleinformatycznych, Internetu, telefonów komórkowych, 
Usługi przekazywania informacji lokalnej dotyczącej obszaru, 
na którym znajduje się odbiorca zgodnie z indywidualnymi wyma-
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ganiami, Emisja programów radiowych i telewizyjnych, Usługi emisji 
radiowej, satelitarnej, telewizyjnej i kablowej, Nadawanie treści au-
diowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, Usłu-
gi umożliwiania dostępu do  plików danych zawierających utwory 
muzyczne i  wizualne, Przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych 
dla usług związanych z  telezakupami, Telefoniczne udzielanie in-
formacji o telekomunikacji, Umożliwianie wielu użytkownikom do-
stępu do zbioru informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Internetu, Intranetu, Udostępnianie sprzętu i obiektów telekomuni-
kacyjnych, Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakre-
sie wyżej wymienionych usług, 41 Usługi nauczania i  rozrywki, 
Usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie telekomunikacji, Usługi 
informacji o  edukacji i  szkoleniach w  dziedzinie telekomunikacji, 
działalności gospodarczej, finansów, ubezpieczeń, Organizowanie 
i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów, wykładów, warsztatów, 
Usługi dotyczące działalności sportowej i kulturalnej, Organizowa-
nie i  prowadzenie zawodów sportowych, imprez sportowo-rekre-
acyjnych, imprez propagujących bieganie i zdrowy styl życia, imprez 
dobroczynnych, imprez rozrywkowych, koncertów, balów, Organi-
zowanie konkursów, plebiscytów, Przyznawanie nagród w dziedzi-
nie sportu, rozrywki, sztuki, fotografii, muzyki, literatury, polityki, 
nauki, techniki, filmu, Organizowanie loterii, Organizowanie poka-
zów, wystaw, targów i  ekspozycji tematycznych z  zakresu sportu, 
rozrywki, sztuki, fotografii, muzyki, literatury, polityki, nauki, techni-
ki, filmu, Usługi informacji o  imprezach sportowych, dobroczyn-
nych, rozrywkowych, Usługi informacji o edukacji, rekreacji: usługi 
klubów zdrowia, Usługi parków i klubów rozrywki, Usługi studia na-
grań, Realizacja nagrań audiowizualnych, Usługi wydawnicze, Publi-
kowanie książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Pu-
blikacja elektroniczna on-line książek, periodyków, Usługi 
wydawnicze wydawnictw muzycznych, Usługi komponowania mu-
zyki, Usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, 
Usługi w  zakresie fotografowania, Fotografika artystyczna, Usługi 
reporterskie, Filmowanie, przygotowywanie prezentacji audiowizu-
alnych, Nagrywanie i  montaż programów radiowych i  telewizyj-
nych, Obsługa gier w  systemie on-line, Usługi dystrybucji biletów, 
Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wy-
mienionych usług, 42 Usługi w  zakresie badań naukowych i  tech-
nicznych: badania dotyczące technologii telekomunikacyjnych, Te-
stowanie, analiza i monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, 
Doradztwo techniczne w dziedzinie telekomunikacji: inżynieria te-
lekomunikacyjna, Projektowanie i planowanie techniczne sieci tele-
komunikacyjnych, Projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunika-
cyjnego, Zapewnianie wsparcia technicznego w  zakresie nadzoru 
nad sieciami komputerowymi, Usługi uwierzytelniania (kontrola) 
danych przekazywanych za  pomocą telekomunikacji, Udostępnia-
nie i wynajem elektronicznej przestrzeni pamięciowej w Internecie, 
Usługi w zakresie blokowania dostępu do Internetu, Projektowanie 
i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie i opra-
cowywanie komputerowych sieci bezprzewodowych, Przygotowy-
wanie serwisów internetowych, mianowicie tworzenie i utrzymywa-
nie witryn internetowych, Tworzenie i  utrzymywanie stron 
internetowych dla osób trzecich, Administrowanie oraz zarządzanie 
witrynami i  stronami internetowymi, Konwersja danych lub doku-
mentów na formę elektroniczną, Hosting serwerów, Wynajmowanie 
i  udostępnianie zasobów serwerów i  sieci komputerowych, Udo-
stępnianie kreatorów stron internetowych, Odzyskiwanie danych 
z komputerów i telefonów komórkowych, Dostarczanie wyszukiwa-
rek internetowych, Instalacje, konserwacja, powielanie, aktualizacja, 
projektowanie, wypożyczanie oprogramowania i programów kom-
puterowych, Projektowanie, serwisowanie i  modernizacja syste-
mów komputerowych, Usługi wdrażania systemów komputero-
wych: usługi programowania komputerowego, Projektowanie 
oprogramowania, Leasing oprogramowania i programów kompute-
rowych, Usługi udostępniania oprogramowania i programów kom-
puterowych poprzez sieci komputerowe, Usługi doradcze, konsulta-
cyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług .

(111) 350371 (220) 2021 07 19 (210) 531793
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) SKURSKYI LEV, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FARSZAWA PIEROGARNIA

(540) 

(591) czerwony, czarny, biały, żółty
(531) 07 .01 .08, 08 .07 .02, 11 .01 .22, 27 .05 .01, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 
29 .01 .14
(510), (511) 30 Pierogi, pierogi z pieca, naleśniki, placki .

(111) 350372 (220) 2021 07 20 (210) 531826
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) MICHALSKI PRZEMYSŁAW PPHU,  
Dąbrówka Wielkopolska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HM
(540) 

(591) biały, szary, czarny
(531) 03 .03 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Reklama, promocja i  sprzedaż detaliczna, hurtowa, 
przy pomocy katalogów przesyłanych pocztą lub środków komu-
nikacji elektronicznej, na  przykład przez strony internetowe towa-
rów i  usług, związanych z  działalnością stajni wyścigowych oraz 
organizacją wydarzeń i  imprez sportowych i  rekreacyjnych, w  tym 
odzieży sportowej, akcesoriów i drobnego sprzętu sportowego oraz 
do  rekreacji, gadżetów reklamowych, 41 Prowadzenie stajni wyści-
gowych, Działalność zwiedzana z  organizacją i  prowadzeniem wy-
darzeń sportowych i  rekreacyjnych, w  tym: chronometraż imprez 
sportowych, informacja o imprezach sportowych i rekreacji, Kultura 
fizyczna, Wynajem i udostępnianie obiektów i ośrodków sportowych 
i rekreacyjnych, urządzeń sportowych i rekreacyjnych, salonów gier 
i urządzeń do gier, Organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, 
wystaw, widowisk, konkursów, pokazów, zawodów sportowych, Wy-
pożyczanie sprzętu sportowego i do rekreacji, Usługi klubów zdro-
wia (poprawianie kondycji fizycznej), zajęć fitness, oceny sprawności 
fizycznej do  celów szkoleniowych, Usługi szkoleniowe zapewniane 
przy pomocy stymulatorów, usługi trenerskie, usługi trenera osobi-
stego, instruktaże, usługi prowadzenia wycieczek z przewodnikiem, 
Usługi organizacji i prowadzenia obozów sportowych i wakacyjnych, 
Szkolenie i tresura zwierząt .
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(111) 350373 (220) 2021 06 04 (210) 529908
(151) 2021 11 18 (441) 2021 07 19
(732) WOJEWÓDZKI RAFAŁ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARFORYOU
(540) 

(591) fioletowy, czarny, biały
(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .18, 29 .01 .13
(510), (511) 39 Wynajem samochodów .

(111) 350374 (220) 2021 06 29 (210) 530880
(151) 2022 01 04 (441) 2021 08 09
(732) TOMAL-GRADOWSKA ZUZANNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FABTOM
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 16 Opakowania z  tworzyw sztucznych, Opakowania 
na  prezenty z  tworzyw sztucznych, Folia, Folia spożywcza, Folia 
z  tworzyw sztucznych do pakowania, Folia bąbelkowa do pakowa-
nia, Folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, Folia z tworzyw 
sztucznych do pakowania żywności, Folia wodoodporna z tworzyw 
sztucznych do  pakowania, Folia przylepna z  tworzyw sztucznych 
do opakowań, Folia przylepna z tworzyw sztucznych do pakowania, 
Folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do pale-
tyzacji, Nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania 
żywności .

(111) 350375 (220) 2021 07 22 (210) 531857
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIFT4SKIN by OCEANIC BEAUTY BOOSTER
(540) 

(531) 27 .07 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do  pielęgnacji skóry, Preparaty 
do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, 
Preparaty do golenia, przed i po goleniu, Mydła, Środki do mycia i ką-
pieli, Preparaty do higieny intymnej, Środki perfumeryjne, Perfumy, 
Wody toaletowe i kolońskie, Olejki esencjonalne, Dezodoranty i an-
typerspiranty, Preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, 
Środki do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji 
jamy ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Maski 
kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki 
kolorowe, Kosmetyki do  demakijażu, Serum do  celów kosmetycz-
nych, Koncentraty nawilżające, Olejki eteryczne, Podkłady i pudry, 5 
Preparaty farmaceutyczne, Produkty i preparaty do pielęgnacji skóry 
do celów leczniczych, Kosmetyki do celów medycznych, Sole do ką-
pieli do celów medycznych, Kremy i żele do celów leczniczych, Maski 

do celów leczniczych, Preparaty do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, 
brwi, paznokci do celów leczniczych .

(111) 350376 (220) 2021 06 18 (210) 530484
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 30
(732) KOWALSKI KAMIL ECO-SERVICE, Rogóźno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eco service specjalistyczne czyszczenie
(540) 

(591) zielony, niebieski, biały
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .04, 26 .04 .16, 05 .05 .20, 05 .05 .21, 26 .11 .01, 
26 .11 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 1 Detergenty do  czyszczenia przeznaczone dla proce-
sów produkcyjnych i przemysłu, 7 Urządzenia do czyszczenia paro-
we, uniwersalne wysokociśnieniowe urządzenia do czyszczenia, 37 
Czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od ze-
wnątrz, dezynfekcja, odśnieżanie, wypożyczanie maszyn do  czysz-
czenia, konserwacja dachów, udzielanie informacji związanych 
z  czyszczeniem zewnętrznych elementów budynków, czyszczenie 
przemysłowe budynków, 40 Osuszanie budynków .

(111) 350377 (220) 2021 07 08 (210) 531295
(151) 2021 12 16 (441) 2021 08 23
(732) WAWROWSKI TOMASZ TWISTER, Strzelinko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Darłowo PARK & RESORT
(540) 

(591) niebieski, żółty
(531) 01 .15 .24, 03 .09 .18, 26 .02 .07, 27 .05 .01, 26 .11 .08, 24 .17 .25, 
29 .01 .12
(510), (511) 9 Magnesy dekoracyjne, Magnesy na  lodówki, Magnesy 
dekoracyjne na lodówki, Magnesy dekoracyjne w kształcie zwierząt, 
Magnesy dekoracyjne w  kształcie liczb, Magnesy dekoracyjne 
w kształcie liter, 20 Materace dmuchane, Materace kempingowe, Ma-
terace dmuchane kempingowe, Pływające nadmuchiwane materace, 
Piankowe materace kempingowe, Maty kempingowe do spania [ma-
terace], Materace dmuchane, do  celów niemedycznych, Materace 
nadmuchiwane, inne niż do celów medycznych, 28 Zabawki, Zabaw-
ki dmuchane, Dmuchane zabawki do  jeżdżenia, Dmuchane baseny 
kąpielowe do celów rekreacyjnych [zabawki], Artykuły i sprzęt spor-
towy, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Wyposażenie placów za-
baw i wesołych miasteczek, 29 Sałatki warzywne, Sałatki owocowe, 
Sałatki drobiowe, Sałatki gotowe, Pokrojone sałatki warzywne, Sałat-
ki z  roślin strączkowych, Sałatki podawane na  przystawkę, Sałatki 
na  bazie ziemniaków, Gotowe dania warzywne, Głęboko mrożone 
dania warzywne, Gotowe dania z  mięsa, Zupy i  wywary, ekstrakty 
mięsne, Batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami posiłków, 
Batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków, Batoniki 
na bazie owoców i orzechów, Batony na bazie orzechów i nasion, Ba-



Nr 17/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 33

tony organiczne na  bazie orzechów i  ziaren, Batony spożywcze 
na bazie orzechów, Batony spożywcze na bazie soi, Bulgogi (koreań-
skie danie z wołowiny), Bulion wołowy, Buliony, Błyskawiczne zupy 
miso, Chili con carne (chili z mięsem), Chili con queso, Chipsy banano-
we, Chipsy jabłkowe, Chipsy na  bazie warzyw, Chipsy owocowe, 
Chipsy sojowe, Chipsy warzywne, Chipsy z juki, Chipsy ziemniaczane, 
Chipsy ziemniaczane w  postaci przekąsek, Chop suey, Chowder 
(zupa rybna), Czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Czipsy z manioku, 
Danie gotowe, składające się głównie z pasty sojowej i tofu w gęstym 
sosie [cheonggukjang-jjigae], Danie gotowe, w skład którego wcho-
dzi przede wszystkim krótko smażona na  dużym ogniu wołowina 
i fermentowany sos sojowy [sogalbi], Danie gotowe, w skład którego 
wchodzi przede wszystkim krótko smażone na dużym ogniu mięso 
z kurczaka i pasta ze sfermentowanych ostrych papryczek [dak-gal-
bi], Danie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim kur-
czak i żeń-szeń [samgyetang], Danie gotowe, w skład którego wcho-
dzi przede wszystkim pasta sojowa i  tofu [doenjang-jjigae], Danie 
gotowe, w skład którego wchodzą przede wszystkim fermentowane 
warzywa, wieprzowina i tofu [kimchi-jjigae], Deser z owocami i kre-
mem [fool], Dip fasolowy, Dipy serowe, Dolma [faszerowane warzy-
wa], Falafel, Fasola przyrządzona w sosie sojowym [Kongjaban], Flaki 
wołowe, Frittaty, Frytki gofrowane, Frytki ziemniaczane, Galbi [danie 
z grillowanego mięsa], Gotowane na parze kotleciki z rozdrobnionej 
ryby i jamsów [hampen], Gotowane na parze lub opiekane kotleciki 
z  pasty rybnej [kamaboko], Gotowe dania składające się głównie 
z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), Go-
towe dania składające się głównie z mięsa, Gotowe posiłki gotowane 
składające się całkowicie lub głównie z drobiu, Gotowe posiłki goto-
wane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, Gotowe po-
siłki gotowane składające się całkowicie lub głównie z mięsa, Gotowe 
posiłki gotowane składające się głównie z  indyka, Gotowe posiłki 
składające się głównie z  dziczyzny, Gotowe posiłki składające się 
głównie z indyka, Gotowe posiłki składające się głównie z kaczki, Go-
towe posiłki składające się głównie z kebaba, Gotowe posiłki składa-
jące się głównie z  owoców morza, Gotowe posiłki składające się 
głównie z ryb, Gotowe posiłki składające się głównie z substytutów 
mięsa, Gotowe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], Gotowe 
posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], Gotowe posiłki zawiera-
jące [głównie] boczek, Gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, 
Gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, Gotowy gulasz z cur-
ry, Grillowane filety rybne, Guacamole [pasta z awokado], Gulasz wo-
łowy, Gulasze, Hummus [pasta z  ciecierzycy], Jadalne gniazda pta-
ków, Jaja marynowane, Jaja po  szkocku, Kawałki kurczaka 
do kanapek, Kałamarnica [przetworzona], Koncentraty zup, Konser-
wowa wieprzowina z  fasolą, Kostki do  zup, Kotlety rybne, Krakersy 
rybne, Krążki z cebuli, Kurczak grillowany [yakitori], Kurczak smażony, 
Kurczak teriyaki, Mieszanka Bombaj (indyjska przekąska), Mieszanki 
do zup, Mieszanki owoców suszonych, Mieszanki przekąsek składają-
ce się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, Mie-
szanki przekąsek składające się z  suszonych owoców i  orzechów 
przetworzonych, Mięso gotowe do  spożycia, Mrożone gotowane 
ryby, Mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, Mro-
żone pakowane przystawki składające się głównie z owoców morza, 
Mrożone posiłki składające się głównie z  drobiu, Mrożone posiłki 
składające się głównie z  kurczaka, Mrożone posiłki składające się 
głównie z mięsa, Mrożone posiłki składające się głównie z ryb, Muffi-
ny jajeczne, Nadziewane skórki z ziemniaków, Nuggetsy z kurczaka 
[małe kawałki kurczaka w  panierce], Oliwki nadziewane, Oliwki na-
dziewane czerwoną papryką, Oliwki nadziewane czerwoną papryką 
i migdałami, Oliwki nadziewane migdałami, Oliwki nadziewane pe-
sto w oleju słonecznikowym, Omlety, Opiekane kotleciki z pasty ryb-
nej w kształcie rurek [chikuwa], Paluszki serowe, Paluszki z twarożku 
sojowego, Parzona zupa z jajek, Pasty do zup, Pieczony kurczak, Plac-
ki smażone, Placki ziemniaczane, Posiłki gotowane składające się 
głównie z ryb, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, Po-
trawy mięsne gotowane, Potrawy rybne, Przekąski na bazie kokosu, 
Płatki jabłkowe, Przekąski na bazie mięsa, Przekąski na bazie mleka, 
Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie owoców, Przekąski 
na  bazie sera, Przekąski na  bazie soi, Przekąski na  bazie suszonych 
owoców, Przekąski na  bazie słodkiej kukurydzy, Przekąski na  bazie 
tofu, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie warzyw strączko-
wych, Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski z jadalnych wodoro-
stów, Przekąski ziemniaczane, Przetwory do zup jarzynowych, Przy-
gotowane ślimaki, Przystawki gotowe do  spożycia, składające się 
przede wszystkim z  owoców morza, Przystawki na  bazie warzyw, 

Pulpety, Quenelle (pulpety), Quenelle [pulpety mięsne], Quenelle 
[pulpety rybne], Ratatouille, Rosti [placki ziemniaczane z grubo star-
tych ziemniaków], Rosół [zupa], Ryba z frytkami, Sashimi, Sałatka Ce-
zar, Sałatka z  kurczaka, Sałatka ziemniaczana, Skrzydełka kurczaka, 
Skwarki, Smażone placuszki twarogowe, Smażone ziemniaki (placki 
ziemniaczane), Surimi, Suszona wołowina w paskach, Suszone mięso 
kurczaka, Suszone mięso wieprzowe, Suszone mięso z kaczki, Szasz-
łyki, Tajine [gotowe danie z mięsa, ryby lub warzyw], Tzatziki, Ugoto-
wane posiłki składające się głównie z  kurczaka, Wiórki kokosowe, 
Wołowina gotowa do spożycia, Wstępnie ugotowana zupa, Wstępnie 
ugotowana zupa miso, Zapakowane zestawy obiadowe składające 
się głównie z dziczyzny, Zapakowane zestawy obiadowe składające 
się głównie z  owoców morza, Zapiekanka mięsno-ziemniaczana 
(shepherd’s pie), Zapiekanki [żywność], Zupa gumbo, Zupa miso, 
Zupa z kulkami z macy, Zupy, Zupy bisque, Zupy błyskawiczne, Zupy 
w proszku, Zupy w puszkach, Zupy z makaronem, Żywność chłodzo-
na składająca się głównie z  ryb, Burgery, Burgery mięsne, Burgery 
warzywne, Burgery sojowe, Burgery z indyka, Burgery z tofu, 30 Sło-
dycze czekoladowe, Lodowe słodycze, Słodycze lodowe, Słodycze 
piankowe, Musy (słodycze), Słodycze [cukierki], Słodycze gotowane, 
Słodycze nielecznicze, Słodycze owocowe, Owocowe (galaretki-) 
[słodycze], Słodycze bez cukru, Słodycze zawierające owoce, Dropsy 
owocowe [słodycze], Karmelki twarde [słodycze], Słodycze z żeńsze-
niem, Słodycze do żucia, Słodycze słodzone ksylitolem, Nielecznicze 
słodycze salmiakowo-lukrecjowe, Słodycze z  oleju sezamowego, 
Nielecznicze słodycze słabo zakwaszone, Nielecznicze słodycze 
do żucia, Słodycze o smaku lukrecji, Słodycze o smaku owocowym, 
Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], Słodycze z gotowanego 
cukru, Nielecznicze słodycze w  postaci skondensowanej, Słodycze 
na  bazie mięty [nielecznicze], Nielecznicze słodycze w  postaci kar-
melków, Nielecznicze słodycze w postaci toffi, Słodycze (Nieleczni-
cze-) na bazie miodu, Słodycze na bazie mąki ziemniaczanej, Pianko-
we słodycze na  bazie cukru, Nielecznicze słodycze o  gumowej 
konsystencji, Nielecznicze słodycze w postaci nugatu, Słodycze (Nie-
lecznicze-) na  bazie alkoholu, Słodycze lodowe w  postaci lizaków, 
Słodycze o smaku mięty (Nielecznicze-), Nielecznicze słodycze w po-
staci krówek, Nielecznicze słodycze zawierające aromaty ziołowe, 
Koreańskie tradycyjne prasowane słodycze [dasik], Słodycze z czer-
wonego żeń-szenia, Nielecznicze słodycze w postaci czekoladowych 
eklerek, Nielecznicze słodycze będące słabo zakwaszonymi karmel-
kami, Słodycze miętowe [inne niż do celów leczniczych], Nieleczni-
cze słodycze w postaci cukrowych wyrobów cukierniczych, Słodycze 
do żucia z płynnym nadzieniem owocowym (nielecznicze), Słodycze 
z syropu z kukurydzy w kształcie ziaren kukurydzy, Cukierek odświe-
żający oddech [słodycze], inny niż do celów farmaceutycznych, Nie-
lecznicze słodycze do  zastosowania jako część diety polegającej 
na kontrolowaniu kalorii, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukierni-
cze i  nadzienia, produkty pszczele, Lód, lody spożywcze, mrożone 
jogurty i  sorbety, Batony zbożowe i  energetyczne, Chleb, Cukierki, 
batony i guma do żucia, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 
Kawa, Kawa nienaturalna, Kawa aromatyzowana, Kawa słodowa, 
Czekoladowa kawa, Kawa liofilizowana, Kawa mielona, Kawa niepalo-
na, Kawa bezkofeinowa, Kawa rozpuszczalna, Mrożona kawa, Torebki 
z kawą, Kapsułki z kawą, Kawa w formie parzonej, Kawa w formie mie-
lonej, Kawa w postaci całych ziaren, Gotowa kawa i napoje na bazie 
kawy, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Kawa [palona, 
w proszku, granulowana lub w napojach], Substytuty kawy [sztuczna 
kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], Herbata, Herbata 
nienaturalna, Mate [herbata], Herbata chai, Herbata rooibos, Herbata 
rozpuszczalna, Herbata oolong, Herbata oolong [herbata chińska], 
Herbata mrożona, Herbata szałwiowa, Herbata czarna, Herbata ja-
śminowa, Herbata zielona, Herbata czarna [herbata angielska], Her-
bata imbirowa, Herbata miętowa, Żółta herbata, Herbata sfermento-
wana, Herbata bezteinowa, Biała herbata, Herbata Lapsang 
Souchong, Herbata do zaparzania, Herbata Earl Grey, Herbata w to-
rebkach, Herbata sypka (Nielecznicza-), Herbata chryzantemowa 
(Gukhwacha), Herbata z rozmarynu, Kapsułki z herbatą, Herbata z ru-
mianku, Herbata z  gryki, Japońska zielona herbata, Herbata z  żeń-
-szenia, Herbata w torebkach (nielecznicza), Herbata z liści jęczmie-
nia, Herbata z eleuterokoku [Ogapicha], Azjatycka herbata morelowa 
[maesilcha], Herbata z  dzikiej róży, Herbata Tie Guan Yin, Herbata 
z wodorostów kelp, Biała herbata w proszku, Czarna herbata w prosz-
ku, Herbata Oolong w proszku, Zielona herbata w proszku, Herbata 
Darjeeling [indyjska czarna herbata z prowincji Darjeeling], Herbata 
z kwiatu lipy, Herbata limonkowa [loomi tea], Herbata z żeń-szenia 
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[insamcha], Herbata z  białego lotosu (Baengnyeoncha), Herbata 
z czerwonego żeń-szenia, Chińska herbata z kolcowoju [Gugijacha], 
Herbata cytrusowa z owocu yuzu, Prażona herbata jęczmienna (mu-
gi-cha), Herbata bez teiny słodzona słodzikami, Herbata z  korzenia 
łopianu (Wooungcha), Herbata mrożona (nie do celów medycznych), 
Yuja-cha [koreańska herbata miodowo-cytrusowa], Herbata z prażo-
nego ryżu brązowego [genmaicha], Herbata z prażonego jęczmienia 
[mugi-cha], Sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych], Herba-
ta ze  słonych sproszkowanych wodorostów (kombu-cha), Herbata 
paczkowana [inna niż do  celów leczniczych], Herbata jaśminowa, 
inna niż do celów leczniczych, Herbata rozpuszczalna [inna niż do ce-
lów leczniczych], Herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], 
Herbata jaśminowa w torebkach, inna niż do celów leczniczych, Her-
bata o smaku pomarańczowym [inna niż do celów leczniczych], Her-
bata o  smaku jabłka [inna niż do  celów leczniczych], Gofry, Gofry 
czekoladowe, Gofry z  polewą czekoladową, Naleśniki, Naleśniki 
[cienkie], Naleśniki mrożone, Naleśniki słone, Cienkie naleśniki (popa-
doms), Cienkie kruche naleśniki (papad), Małe grube naleśniki (pike-
let), Mieszanki na naleśniki słone, Okonomiyaki [japońskie wytrawne 
naleśniki], Gotowe dania z ryżu, Dania na bazie ryżu, Chow mein [da-
nia na bazie makaronu], Dania liofilizowane, których głównym skład-
nikiem jest makaron, Liofilizowane dania, których głównym składni-
kiem jest makaron, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem 
jest ryż, Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, 
Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, Wata cu-
krowa, Popcorn smakowy, Kandyzowany popcorn, Popcorn pokryty 
karmelem, Kukurydza prażona [popcorn], Popcorn powlekany kar-
melem z  karmelizowanymi orzechami, 32 Napoje bezalkoholowe, 
Piwo i  produkty piwowarskie, Barley Wine [piwo], Brzeczka piwna, 
Brzeczka słodowa, Czarne piwo [piwo ze  słodu palonego], Drinki 
na bazie piwa, Imitacja piwa, Indyjskie piwa jasne ale (IPA), Kwas chle-
bowy [napoje bezalkoholowe], Mineralizowane piwa, Napoje bezal-
koholowe o smaku piwa, Napoje na bazie piwa, Piwa o małej zawar-
tości alkoholu, Piwa smakowe, Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo jasne 
typu ale, Piwo o  smaku kawy, Piwo pełne jasne, Piwo pszeniczne, 
Piwo rzemieślnicze, Piwo słodowe, Piwo typu koźlak, Piwo typu sa-
ison, Porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Shandy [napój składa-
jący się z piwa i lemoniady], Stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], 
Bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, 33 Na-
poje alkoholowe (z  wyjątkiem piwa), Cydr, Preparaty alkoholowe 
do  sporządzania napojów, Alkohole wysokoprocentowe [napoje], 
Wino, Wymieszane napoje alkoholowe, Alkohol ryżowy, Alkoholowy 
ajerkoniak, Anyżówka [likier], Aperitify, Curaçao [likier], Destylowane 
napoje alkoholowe na bazie zbóż, Galaretki z alkoholem, Gazowane 
napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa, Gorzkie nalewki, Gruszecznik 
[napój alkoholowy], Koktajle, Likiery, Likiery kremowe, Likiery zioło-
we, Miód pitny, Napoje alkoholowe na bazie trzciny cukrowej, Napoje 
alkoholowe niskoprocentowe, Sake, Zamienniki sake, 39 Usługi par-
kingowe, Wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, Parkowa-
nie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, Parkowanie po-
jazdów, Parkowanie samochodów, Parkowanie samochodów przez 
obsługę, Parkowanie statków powietrznych, Parkowanie łodzi, Prze-
chowywanie łodzi, Rezerwacja miejsc parkingowych przy lotniskach, 
Rezerwowanie miejsc parkingowych, Udostępnianie garaży, Udo-
stępnianie miejsc do  cumowania, Udostępnianie miejsc i  sprzętu 
do  cumowania, Udostępnianie obiektów parkingowych, Udostęp-
nianie parkingów i  usługi związane z  parkowaniem samochodów, 
Udzielanie informacji dotyczących usług parkowania pojazdów, 
Udzielanie informacji dotyczących wynajmu maszyn i  urządzeń 
do  pakowania lub owijania, Udzielanie informacji dotyczących wy-
pożyczania mechanicznych systemów do parkowania, Udzielanie in-
formacji w zakresie miejsc do cumowania, Usługi garaży parkingo-
wych, Usługi hangarowania statków powietrznych, Usługi hangarów 
na łodzie, Usługi portów dla statków i łodzi, Usługi przystani dla łodzi 
[cumowanie, przechowywanie], Usługi przystani dla łodzi [obsługa 
doków], Usługi przystani jachtowej, Usługi składów w zakresie prze-
chowywania pojazdów, Usługi w  zakresie garażowania pojazdów, 
Usługi w  zakresie odprowadzania samochodów na  parking, Usługi 
w zakresie parkowania na lotniskach, Wodowanie jachtów za pomo-
cą pochylni, Wodowanie łodzi za pomocą pochylni, Wynajem auto-
matycznych systemów parkingowych, Wynajem garażowych miejsc 
parkingowych, Wynajem garaży i  miejsc parkingowych, Wynajmo-
wanie garaży, Wynajmowanie miejsc do cumowania łodzi, Wynajmo-
wanie miejsc parkingowych, Wynajmowanie miejsc parkingowych 
i garaży dla pojazdów, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sporto-

we, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje 
i  wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, Hazard, Parki 
i  miasteczka rozrywki i  tematyczne, zoo i  muzea, Usługi sportowe 
i w zakresie fitnessu, Usługi w zakresie gier wideo, Usługi w zakresie 
przedstawień na  żywo, Usługi wynajmu związane ze  sprzętem 
i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, 43 Usługi infor-
macji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i na-
pojów, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Bary przekąskowe, 
Bary sałatkowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Dekorowanie 
ciast, Dekorowanie żywności, Dostarczanie żywności i  napojów 
za  pośrednictwem furgonetek, Herbaciarnie, Imprezy firmowe [za-
pewnianie jedzenia i napojów], Kafeterie [bufety], Kontraktowe usłu-
gi w zakresie żywności, Lodziarnie, Oferowanie żywności i napojów 
dla gości, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
Oferowanie żywności i  napojów w  bistrach, Oferowanie żywności 
i  napojów w  kawiarenkach internetowych, Oferowanie żywności 
i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów 
w  sklepach z  pączkami, Organizacja przyjęć weselnych [żywność 
i napoje], Organizowanie posiłków w hotelach, Pizzerie, Przygotowy-
wanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spo-
życia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie żywności dla 
innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Puby, Restauracje samoob-
sługowe, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Re-
stauracje z grillem, Rzeźbienie w jedzeniu, Serwowanie jedzenia i na-
pojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie napojów 
w małych browarniach, Serwowanie napojów w pubach z browarem, 
Serwowanie żywności i  napojów dla gości, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów 
w  kawiarenkach internetowych, Serwowanie żywności i  napojów 
w  restauracjach i  barach, Serwowanie żywności i  napojów w  skle-
pach z pączkami, Stołówki, Usługi barmanów, Usługi barowe, Usługi 
barów i  restauracji, Usługi barów piwnych, Usługi barów z  fajkami 
wodnymi, Usługi barów z sokami, Usługi bufetów w zakresie barów 
koktajlowych, Usługi degustacji win (dostarczanie napojów), Usługi 
doradców w zakresie win, Usługi herbaciarni, Usługi klubów nocnych 
[zaopatrzenie w  żywność], Usługi klubów w  zakresie dostarczania 
żywności i napojów, Usługi koktajlbarów, Usługi mobilnych restaura-
cji, Usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Usługi ogródków 
piwnych, Usługi osobistych kucharzy, Usługi pensjonatów, Usługi 
prywatnego klubu kolacyjnego, Usługi prywatnego klubu picia, 
Usługi restauracji hotelowych, Usługi restauracji serwujących tem-
purę, Usługi restauracji sprzedających posiłki na  wynos, Usługi re-
stauracji sprzedających sushi, Usługi restauracji szybkiej obsługi, 
Usługi restauracji washoku, Usługi restauracji z daniami ramen, Usłu-
gi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, 
Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne łącznie z  wyszynkiem, 
Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi w zakresie ban-
kietów, Usługi w  zakresie dostarczania napojów, Usługi w  zakresie 
jedzenia na  wynos, Usługi w  zakresie przygotowywania jedzenia 
i  napojów, Usługi w  zakresie sprzedaży posiłków na  wynos, Usługi 
świadczone przez bary bistro, Usługi w zakresie żywności i napojów 
na wynos, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi zaopatrzenia w żyw-
ność, Winiarnie, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, Tymcza-
sowe zakwaterowanie, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i turystyczne, Udostępnianie obiektów na imprezy i tym-
czasowych biur oraz pomieszczeń na  posiedzenia, Organizowanie 
i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie za-
kwaterowania na pobyt czasowy, Tymczasowy wynajem pokoi, Udo-
stępnianie obiektów i  sprzętu dla przyczep kempingowych, Udo-
stępnianie pomieszczeń i  urządzeń do  obsługi wydarzeń, 
udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na  posiedzenia, 
Usługi agencji wynajmu mieszkań [time share], Usługi biur zakwate-
rowania, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi opie-
ki nad dziećmi świadczone w obiektach handlowych, Usługi recep-
cyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami 
i wyjazdami], Usługi w zakresie kwater wczasowych, Usługi w zakre-
sie wymiany zakwaterowania [time share], Usługi w zakresie wynaj-
mu pokojów, Usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczysto-
ści, Usługi zapewniania schronisk w nagłych wypadkach [zapewnianie 
zakwaterowania tymczasowego], Wynajem budynków przenośnych, 
Wynajem pawilonów, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwate-
rowania, Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, Wynajem 
przenośnych budynków modułowych, Wynajmowanie zakwatero-
wania na  pobyt czasowy, Wypożyczanie namiotów, Zapewnianie 
miejsc do tymczasowego odpoczynku dla pasażerów, Zapewnianie 
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umeblowanego zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie za-
kwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach .

(111) 350378 (220) 2021 07 23 (210) 531872
(151) 2021 12 23 (441) 2021 08 02
(732) PREMIUM MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SQUARE APARTMENTS Gdynia
(540) 

(531) 26 .04 .01, 26 .04 .05, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .13
(510), (511) 16 Katalogi hoteli .

(111) 350379 (220) 2021 08 20 (210) 533003
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOhumus
(540) 

(591) biały
(531) 27 .05 .01
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac 
badawczych, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Nawozy mineralne, 
organiczne i  mineralno-organiczne, Nawozy użyźniające i  modyfi-
kujące glebę, Preparaty poprawiające kondycję gleby, Organiczne 
pozostałości pofermentacyjne jako nawóz, Preparaty do  regulacji 
wzrostu roślin, stymulatory wzrostu roślin, Pokrycia humusowe, Hu-
mus, Podłoża do upraw, Preparaty do zabezpieczania i zapobiegania 
chorobom roślin .

(111) 350380 (220) 2021 08 20 (210) 533004
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKhumus
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac 
badawczych, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Nawozy mineralne, 
organiczne i  mineralno-organiczne, Nawozy użyźniające i  modyfi-
kujące glebę, Preparaty poprawiające kondycję gleby, Organiczne 
pozostałości pofermentacyjne jako nawóz, Preparaty do  regulacji 
wzrostu roślin, stymulatory wzrostu roślin, Pokrycia humusowe, Hu-
mus, Podłoża do upraw, Preparaty do zabezpieczania i zapobiegania 
chorobom roślin .

(111) 350381 (220) 2021 06 11 (210) 530189
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kokanin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAKO ROK ZAŁ . 1984
(540) 

(591) złoty, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 03 .04 .07, 05 .11 .15, 26 .01 .03, 26 .01 .15
(510), (511) 32 Piwo, napoje na bazie piwa, piwo bezalkoholowe .

(111) 350382 (220) 2021 06 11 (210) 530192
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kokanin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piwo jasne SŁODOWNE Pils WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ 
I RZEMIOSŁO
(540) 

(591) brązowy, czarny, złoty, niebieski, jasnoszary, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 25 .01 .15, 06 .07 .08, 06 .07 .25, 25 .05 .02, 
25 .01 .10
(510), (511) 32 Piwo, napoje na bazie piwa, piwo bezalkoholowe .

(111) 350383 (220) 2021 07 22 (210) 531890
(151) 2022 01 26 (441) 2021 10 04
(732) Ecolab USA Inc ., Saint Paul (US)
(540) (znak słowny)
(540) LUBRY DRY
(510), (511) 1 Produkty chemiczne do użytku przemysłowego, Deter-
genty do użytku przemysłowego .

(111) 350384 (220) 2021 09 08 (210) 533722
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) FAJLHAUER EDYTA, KUDŁA SZYMON, UTNIK JAROSŁAW N20 
NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) N20 NIERUCHOMOŚCI
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(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nie-
ruchomościami, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Wycena nierucho-
mości, Zarządzanie nieruchomością, Wynajem mieszkań  .

(111) 350385 (220) 2021 09 08 (210) 533723
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) florfexyl
(510), (511) 5 Preparaty weterynaryjne .

(111) 350386 (220) 2021 09 08 (210) 533725
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) MULTICHARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOON YACHT
(540) 

(591) czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .08, 26 .01 .01, 26 .11 .01
(510), (511) 12 Jachty, Łodzie, Barki .

(111) 350387 (220) 2021 09 09 (210) 533784
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) BAJOREK GABRIELA WIN-SPARK PARTNER DLA BIZNESU, 
Niepołomice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) G GEVANNY
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .18
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły 
służące do przenoszenia, 25 Odzież, 41 Usługi edukacyjne, rozryw-
kowe i sportowe .

(111) 350388 (220) 2021 09 10 (210) 533796
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) KLEMENTOWSKI PRZEMYSŁAW PIEKARNIA KACZEŃCOWA, 
Konstantynów Łódzki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piekarnia Cukiernia Kaczeńcowa KLEMENTOWSKI
(540) 

(591) brązowy
(531) 08 .01 .01, 11 .01 .25, 05 .07 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .07
(510), (511) 30 Ciasto śliwkowe, ciasto biszkoptowe, kruche ciasto, 
lukrowane ciasto, ciasto francuskie, ciasto na ciastka, ciasto na chleb, 
ciastka (ciasto na-), babeczki (ciasto) płaskie, ciasto do pieczenia cia-

stek, ciasto na  słodkie wypieki, ciasto z  przyprawionymi owocami, 
ciasto na bazie jaj, ciasto na ciastka (kruche), ciasto [masa do piecze-
nia], chleb, świeży chleb, chleb bezdrożdżowy, chleb chrupki, chleb 
żytni, chleb razowy, zakwas chlebowy, ciasto na chleb, chleb i bułki, 
bułki, bułki chrupiące, słodkie bułki, bułki nadziewane, bułki z  na-
dzieniem, chrupiące pieczywo, bułeczki słodkie, słodkie bułki, sernik, 
serniki, pączki, drożdżowe bułeczki, ciasta drożdżowe z nadzieniem 
z owoców, piernik  .

(111) 350389 (220) 2021 09 13 (210) 533890
(151) 2022 01 21 (441) 2021 10 04
(732) SŁOWIŃSKA ALEKSANDRA, SŁOWIŃSKI PAWEŁ LECZNICA 
WETERYNARYJNA SPÓŁKA CYWILNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUXVET24 Lecznica Weterynaryjna
(540) 

(531) 27 .05 .01, 03 .01 .06
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, we-
terynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, 44 Usłu-
gi weterynaryjne, usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, 45 Opieka 
nad zwierzętami domowymi [pod nieobecność właściciela] .

(111) 350390 (220) 2021 09 14 (210) 533923
(151) 2022 01 21 (441) 2021 10 04
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-
USŁUGOWE DOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMEX
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .07 .25
(510), (511) 6 Okucia metalowe, Ozdobne, metalowe okucia okienne, 
Ozdobne, metalowe okucia drzwiowe, Metalowe okucia do  drzwi, 
Metalowe okucia stolarskie, Metalowe okucia zabezpieczające 
do  drzwi, Okucia do  łóżek metalowe, Okucia metalowe do  mebli, 
Okucia metalowe do  okien, Okucia stalowe, Metalowe wsporniki 
do  mebli, Zatrzaski metalowe do  mebli, Metalowe ślizgi do  mebli, 
Kółka samonastawne do mebli metalowe, Zawiasy metalowe, Zawia-
sy metalowe sprężynowe, Zawiasy metalowe zawierające sprężynę, 
Metalowe zawiasy podłogowe, Zaciski metalowe do zawiasów, Me-
talowe oczka zawiasowe, Metalowe czopy zawiasowe, Ramy metalo-
we do drzwi przesuwanych, Wałki metalowe do drzwi przesuwnych, 
Prowadnice metalowe, Metalowe prowadnice do szuflad, Metalowe 
prowadnice ślizgowe, Zamki metalowe, Zamki sprężynowe, Zamki 
sprężynowe metalowe, Metalowe zamki do drzwi, Zamki metalowe 
do okien, Nieelektryczne zamki wykonane z metali, Żaluzje zwijane 
metalowe, Listwy metalowe, 19 Sklejka, Płyta ze sklejki, Panele lico-
we ze  sklejki, Arkusze sklejki, Arkusze licowe ze  sklejki, Sklejka dla 
budownictwa, Tarcica, Tarcica nieobrzynana, Części z  materiałów 
drewnopodobnych, Płyty pilśniowe, Płyty wiórowe, Płyty drewnia-
ne, Płyty stolarskie, Płyty pilśniowe twarde, Płytki drewniane, Płyty 
pilśniowe drewniane, Płyta wiórowa fornirowana, Niemetalowe 
płyty podłogowe, Niemetalowe płyty wiórowe, Podłogowe płyty 
parkietowe, Drewniane płyty wiórowe, Płyta wiórowa laminowana, 
Drewniane płyty budowlane, Płyty z drewna, Drewniane płytki pod-
łogowe, Płyty wiórowe z  drewna, Płyty wykonane z  wiórów drew-
nianych, Płyty pilśniowe do użytku w budownictwie, Płyty wiórowe 
do użytku w budownictwie, Płyty pilśniowe z włókna drewnianego 
połączone z  płytkami żywicznymi i  deskami wiórowymi, Panele 
z płyt wiórowych hamujące ogień do użytku w budownictwie, Nie-
metalowe żaluzje zwijane, Listwy niemetalowe, 20 Uchwyty z two-
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rzyw sztucznych do mebli, Niemetalowe uchwyty do mebli, Uchwyty 
ceramiczne do mebli, Uchwyty ceramiczne do szafek, szuflad i mebli, 
Płyty meblowe, Gałki do  frontów meblowych, niemetalowe, Blaty 
jako części mebli, Nóżki meblowe niemetalowe, Systemy do zabudo-
wy wewnętrznej szaf wnękowych i garderób jako części mebli, Fron-
ty do szaf i szafek, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z tworzywa 
sztucznego do mebli, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z drewna 
do mebli, Listwy profilowe do mebli jako gzymsy, Listwy z tworzywa 
sztucznego do ochrony krawędzi mebli .

(111) 350391 (220) 2021 09 14 (210) 533938
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) GUZEK MARTA POLANET, Musuły (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Towar na Festyny
(540) 

(591) granatowy, jasnoniebieski, czerwony, biały
(531) 21 .01 .16, 27 .05 .01, 27 .05 .02, 29 .01 .14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej w  zakresie 
następujących towarów: kable USB, głośniki, lampiony elektryczne, 
balony z  helem, dekoracje na  stół z  papieru, dekoracje ścienne 3D 
wykonane z papieru, dekoracje z papieru [flagi], papierowe ozdoby 
do ciast, girlandy papierowe, torby na prezenty, przybory szkolne [ar-
tykuły piśmienne], dekoracje wiszące [ozdoby], dekoracje z tworzyw 
sztucznych do ciast, ozdoby do ciast z tworzyw sztucznych, talerze 
papierowe, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, hamaki, kostiu-
my na bale maskowe i Halloween, nakrycia głowy, opaski na głowę, 
czapeczki na przyjęcia [odzież], odzież, obuwie, ozdoby do włosów, 
wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne 
włosy, zabawki, balony na  przyjęcia, dekoracje świąteczne, akceso-
ria dekoracyjne na  przyjęcia i  sztuczne choinki, serpentyny, wstęgi 
[akcesoria dekoracyjne na  przyjęcia], trąbki imprezowe, śmieszne 
gadżety na imprezy, tuby strzelające na imprezy, maski kostiumowe, 
maski zabawkowe, czapeczki papierowe [akcesoria na  przyjęcia], 
konfetti, bańki mydlane [zabawki], gry, hulajnogi [zabawki], konsole 
do gier, dekoracje cukiernicze do ciast, słodycze nielecznicze, deko-
racje kwiatowe [suszone] .

(111) 350392 (220) 2021 09 14 (210) 533997
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) GRAVITY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zagrywki
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 41 Chronometraż imprez sportowych, Cyrki, Doradztwo 
zawodowe, Dostarczanie filmów, nie  do  pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na  żądanie, Dostarczanie programów 
telewizyjnych, nie  do  pobrania, przy pomocy usług typu transmi-
sja wideo na żądanie, Dubbing, Edukacja religijna, Fotografia, Foto-
reportaże, Hazard, Informacja o  edukacji, Informacja o  imprezach 
rozrywkowych, Informacja o  rekreacji, Instruktaż w  zakresie aikido, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do  publikacji, Kształce-
nie praktyczne [pokazy], Kultura fizyczna, Kursy korespondencyj-
ne, Montaż taśm wideo, Nagrywanie na taśmach wideo, Nauczanie 
indywidualne, Nauka gimnastyki, Nocne kluby, Obsługa ogrodów 
zoologicznych, Organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Or-
ganizacja pokazów mody w  celach rozrywkowych, Organizowanie 
balów, Organizowanie i  prowadzenie forów edukacyjnych z  udzia-
łem osób, Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie 

i  prowadzenie koncertów, Organizowanie i  prowadzenie konferen-
cji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, Organizowanie i  prowadzenie sympozjów, 
Organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowa-
nie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie konkursów 
piękności, Organizowanie loterii, Organizowanie widowisk [impre-
sariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyj-
nych, Organizowanie zawodów sportowych, Pisanie piosenek, Pisa-
nie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, 
Planowanie przyjęć [rozrywka], Pozowanie dla artystów, Produkcja 
filmów, innych niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów, Produkcja 
muzyczna, Produkcja programów radiowych i  telewizyjnych, Pro-
dukcja widowisk, Prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z  prze-
wodnikiem, Prowadzenie wycieczek z  przewodnikiem, Prowadze-
nie zajęć fitness, Przedstawienia teatralne [produkcja], Przedszkola, 
Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i  czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Radiowe programy rozrywkowe, Redagowanie tekstów (innych niż 
teksty reklamowe), Rezerwowanie miejsc na pokazy, Wypożyczanie 
sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], Sporządzanie napisów 
[np . do filmów], Sprawdziany edukacyjne, Studia filmowe, Szkolenia 
sado [szkolenia z japońskiej ceremonii picia herbaty], Szkoły z inter-
natem, Świadczenie usług w  zakresie karaoke, Telewizyjne usługi 
rozrywkowe, Tłumaczenia, Tłumaczenie języka migowego, Tresura 
zwierząt, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnia-
nie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w  internecie, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu do gry w golfa, Udostępnianie obiektów i sprzętu do sa-
lonów gier, Udostępnianie obiektów i  sprzętu rekreacyjnego, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], Usługi agencji dystrybucji biletów 
[rozrywka], Usługi artystów estradowych, Usługi biblioteczne, Usługi 
bibliotek objazdowych, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, 
Usługi gier oferowane w  systemie on-line za  pośrednictwem sieci 
komputerowej, Usługi kaligrafii, Usługi klubowe [rozrywka lub na-
uczanie], Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usłu-
gi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie 
sztuki, Usługi muzeów [wystawy], Usługi orkiestry, Usługi parków 
rozrywki, Usługi pokazów filmowych, Usługi prezenterów muzyki, 
Usługi przekwalifikowania zawodowego, Usługi reporterskie, Usługi 
rozrywkowe, Usługi studia nagrań, Usługi szkoleniowe zapewnia-
ne przy pomocy symulatorów, Usługi trenera osobistego [trening 
sprawności fizycznej], Usługi trenerskie, Usługi w  zakresie kompo-
nowania muzyki, Usługi w  zakresie obozów wakacyjnych [rozryw-
ka], Usługi w  zakresie opracowania graficznego, inne niż do  celów 
reklamowych, Usługi w  zakresie oświaty [nauczanie], Usługi w  za-
kresie tłumaczeń ustnych, Usługi związane z dyskotekami, Wynajem 
odbiorników radiowych i telewizyjnych, Wynajem urządzeń do gier, 
Wynajem urządzeń kinematograficznych, Wynajmowanie kortów 
tenisowych, Wynajmowanie obiektów sportowych, Wynajmowanie 
stadionów, Wypożyczanie akwariów pokojowych, Wypożyczanie 
aparatury oświetleniowej do  dekoracji teatralnych lub do  studiów 
telewizyjnych, Wypożyczanie dekoracji teatralnych, Wypożyczanie 
dzieł sztuki, Wypożyczanie filmów kinowych, Wypożyczanie ka-
mer wideo, Wypożyczanie magnetowidów, Wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, Wypożyczanie sprzętu audio, Wypożyczanie sprzętu 
do nurkowania, Wypożyczanie taśm wideo, Wypożyczanie zabawek, 
Wystawianie spektakli na  żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, 
Wyższe uczelnie [edukacja] .

(111) 350393 (220) 2021 09 14 (210) 533998
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) GRAVITY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZAGRYWKI
(510), (511) 41 Chronometraż imprez sportowych, Cyrki, Doradztwo 
zawodowe, Dostarczanie filmów, nie  do  pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na  żądanie, Dostarczanie programów 
telewizyjnych, nie  do  pobrania, przy pomocy usług typu transmi-
sja wideo na żądanie, Dubbing, Edukacja religijna, Fotografia, Foto-
reportaże, Hazard, Informacja o  edukacji, Informacja o  imprezach 
rozrywkowych, Informacja o  rekreacji, Instruktaż w  zakresie aikido, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do  publikacji, Kształce-
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nie praktyczne [pokazy], Kultura fizyczna, Kursy korespondencyj-
ne, Montaż taśm wideo, Nagrywanie na taśmach wideo, Nauczanie 
indywidualne, Nauka gimnastyki, Nocne kluby, Obsługa ogrodów 
zoologicznych, Organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Or-
ganizacja pokazów mody w  celach rozrywkowych, Organizowanie 
balów, Organizowanie i  prowadzenie forów edukacyjnych z  udzia-
łem osób, Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie 
i  prowadzenie koncertów, Organizowanie i  prowadzenie konferen-
cji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i pro-
wadzenie seminariów, Organizowanie i  prowadzenie sympozjów, 
Organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowa-
nie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie konkursów 
piękności, Organizowanie loterii, Organizowanie widowisk [impre-
sariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyj-
nych, Organizowanie zawodów sportowych, Pisanie piosenek, Pisa-
nie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, 
Planowanie przyjęć [rozrywka], Pozowanie dla artystów, Produkcja 
filmów, innych niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów, Produkcja 
muzyczna, Produkcja programów radiowych i  telewizyjnych, Pro-
dukcja widowisk, Prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z  prze-
wodnikiem, Prowadzenie wycieczek z  przewodnikiem, Prowadze-
nie zajęć fitness, Przedstawienia teatralne [produkcja], Przedszkola, 
Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i  czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Radiowe programy rozrywkowe, Redagowanie tekstów (innych niż 
teksty reklamowe), Rezerwowanie miejsc na pokazy, Wypożyczanie 
sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], Sporządzanie napisów 
[np . do filmów], Sprawdziany edukacyjne, Studia filmowe, Szkolenia 
sado [szkolenia z japońskiej ceremonii picia herbaty], Szkoły z inter-
natem, Świadczenie usług w  zakresie karaoke, Telewizyjne usługi 
rozrywkowe, Tłumaczenia, Tłumaczenie języka migowego, Tresura 
zwierząt, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnia-
nie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w  internecie, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu do gry w golfa, Udostępnianie obiektów i sprzętu do sa-
lonów gier, Udostępnianie obiektów i  sprzętu rekreacyjnego, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], Usługi agencji dystrybucji biletów 
[rozrywka], Usługi artystów estradowych, Usługi biblioteczne, Usługi 
bibliotek objazdowych, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, 
Usługi gier oferowane w  systemie on-line za  pośrednictwem sieci 
komputerowej, Usługi kaligrafii, Usługi klubowe [rozrywka lub na-
uczanie], Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usłu-
gi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie 
sztuki, Usługi muzeów [wystawy], Usługi orkiestry, Usługi parków 
rozrywki, Usługi pokazów filmowych, Usługi prezenterów muzyki, 
Usługi przekwalifikowania zawodowego, Usługi reporterskie, Usługi 
rozrywkowe, Usługi studia nagrań, Usługi szkoleniowe zapewnia-
ne przy pomocy symulatorów, Usługi trenera osobistego [trening 
sprawności fizycznej], Usługi trenerskie, Usługi w  zakresie kompo-
nowania muzyki, Usługi w  zakresie obozów wakacyjnych [rozryw-
ka], Usługi w  zakresie opracowania graficznego, inne niż do  celów 
reklamowych, Usługi w  zakresie oświaty [nauczanie], Usługi w  za-
kresie tłumaczeń ustnych, Usługi związane z dyskotekami, Wynajem 
odbiorników radiowych i telewizyjnych, Wynajem urządzeń do gier, 
Wynajem urządzeń kinematograficznych, Wynajmowanie kortów 
tenisowych, Wynajmowanie obiektów sportowych, Wynajmowanie 
stadionów, Wypożyczanie akwariów pokojowych, Wypożyczanie 
aparatury oświetleniowej do  dekoracji teatralnych lub do  studiów 
telewizyjnych, Wypożyczanie dekoracji teatralnych, Wypożyczanie 
dzieł sztuki, Wypożyczanie filmów kinowych, Wypożyczanie ka-
mer wideo, Wypożyczanie magnetowidów, Wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, Wypożyczanie sprzętu audio, Wypożyczanie sprzętu 
do nurkowania, Wypożyczanie taśm wideo, Wypożyczanie zabawek, 
Wystawianie spektakli na  żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, 
Wyższe uczelnie [edukacja] .

(111) 350394 (220) 2021 09 14 (210) 534005
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) GRAVITY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z

(540) 

(531) 26 .01 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .21
(510), (511) 41 Chronometraż imprez sportowych, Cyrki, Doradztwo 
zawodowe, Dostarczanie filmów, nie  do  pobrania, przy pomocy 
usług typu transmisja wideo na  żądanie, Dostarczanie programów 
telewizyjnych, nie  do  pobrania, przy pomocy usług typu transmi-
sja wideo na żądanie, Dubbing, Edukacja religijna, Fotografia, Foto-
reportaże, Hazard, Informacja o  edukacji, Informacja o  imprezach 
rozrywkowych, Informacja o  rekreacji, Instruktaż w  zakresie aikido, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do  publikacji, Kształce-
nie praktyczne [pokazy], Kultura fizyczna, Kursy korespondencyjne, 
Montaż taśm wideo, Nagrywanie na  taśmach wideo, Nauczanie in-
dywidualne, Nauka gimnastyki, Nocne kluby, Obsługa ogrodów zoo-
logicznych, Organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Organi-
zacja pokazów mody w celach rozrywkowych, Organizowanie balów, 
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
Organizowanie i  prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i  prowa-
dzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Orga-
nizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], Organizowanie konkursów piękności, Orga-
nizowanie loterii, Organizowanie widowisk [impresariat], Organizo-
wanie wystaw w  celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizo-
wanie zawodów sportowych, Pisanie piosenek, Pisanie scenariuszy, 
Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Planowanie przy-
jęć [rozrywka], Pozowanie dla artystów, Produkcja filmów, innych niż 
reklamowe, Produkcja mikrofilmów, Produkcja muzyczna, Produkcja 
programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, Prowa-
dzenie wycieczek wspinaczkowych z  przewodnikiem, Prowadzenie 
wycieczek z przewodnikiem, Prowadzenie zajęć fitness, Przedstawie-
nia teatralne [produkcja], Przedszkola, Publikowanie książek, Publiko-
wanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, 
Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Rezerwowanie 
miejsc na pokazy, Sport (wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojaz-
dów], Sporządzanie napisów [np . do filmów], Sprawdziany edukacyj-
ne, Studia filmowe, Szkolenia sado [szkolenia z japońskiej ceremonii 
picia herbaty], Szkoły z  internatem, Świadczenie usług w  zakresie 
karaoke, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Tłumaczenia, Tłumaczenie 
języka migowego, Tresura zwierząt, Udostępnianie filmów online 
nie  do  pobrania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie  do  pobrania] 
w Internecie, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazar-
dowe], Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, Udostęp-
nianie obiektów i sprzętu do salonów gier, Udostępnianie obiektów 
i  sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów i  sprzętu spor-
towego, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie  do  pobra-
nia], Usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi artystów 
estradowych, Usługi biblioteczne, Usługi bibliotek objazdowych, 
Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi gier oferowane 
w  systemie on-line za  pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi 
kaligrafii, Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi klubów 
zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi kulturalne, edukacyj-
ne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, Usługi muzeów 
[wystawy], Usługi orkiestry, Usługi parków rozrywki, Usługi pokazów 
filmowych, Usługi prezenterów muzyki, Usługi przekwalifikowania 
zawodowego, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, Usługi studia 
nagrań, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, 
Usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi tre-
nerskie, Usługi w zakresie komponowania muzyki, Usługi w zakresie 
obozów wakacyjnych [rozrywka], Usługi w zakresie opracowania gra-
ficznego, inne niż do celów reklamowych, Usługi w zakresie oświaty 
[nauczanie], Usługi w  zakresie tłumaczeń ustnych, Usługi związane 
z  dyskotekami, Wynajem odbiorników radiowych i  telewizyjnych, 
Wynajem urządzeń do  gier, Wynajem urządzeń kinematograficz-
nych, Wynajmowanie kortów tenisowych, Wynajmowanie obiektów 
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sportowych, Wynajmowanie stadionów, Wypożyczanie akwariów 
pokojowych, Wypożyczanie aparatury oświetleniowej do  dekoracji 
teatralnych lub do  studiów telewizyjnych, Wypożyczanie dekoracji 
teatralnych, Wypożyczanie dzieł sztuki, Wypożyczanie filmów kino-
wych, Wypożyczanie kamer wideo, Wypożyczanie magnetowidów, 
Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie sprzętu audio, 
Wypożyczanie sprzętu do  nurkowania, Wypożyczanie taśm wideo, 
Wypożyczanie zabawek, Wystawianie spektakli na żywo, Wystawia-
nie spektakli rewiowych, Wyższe uczelnie [edukacja] .

(111) 350395 (220) 2021 09 16 (210) 534046
(151) 2022 01 28 (441) 2021 10 11
(732) KOSTERA JULIA BEAUYOU, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) beauyou
(540) 

(531) 27 .05 .01, 05 .05 .02, 05 .05 .21
(510), (511) 3 Aromaty [olejki eteryczne], Balsamy do  celów kosme-
tycznych, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Barwniki do celów 
kosmetycznych, Barwniki kosmetyczne, Basma [barwnik kosmetycz-
ny], Bazy do perfum kwiatowych, Błyszczyki do ust, Brokat do ciała, 
Brokat do paznokci, Bursztyn [wyroby perfumeryjne], Chusteczki dla 
niemowląt nasączone preparatami do czyszczenia, Chusteczki nasą-
czane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączone preparatami 
do  usuwania makijażu, Cytrynowe olejki eteryczne, Dezodoranty 
dla ludzi i zwierząt, Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Ekstrakty ziołowe 
do  celów kosmetycznych, Emulsje chroniące przed promieniowa-
niem słonecznym, Esencja mięty [olejek eteryczny], Esencje eterycz-
ne, Etui na szminkę, Farby do ciała (kosmetyczne), Farby do włosów, 
Henna [barwnik kosmetyczny], Kadzidełka, Kadzidełka na  patycz-
kach, Kleje do  celów kosmetycznych, Kleje do  przymocowywania 
sztucznych rzęs, Kleje do  przymocowywania sztucznych włosów, 
Korund [materiał ścierny], Kosmetyki, Kosmetyki do brwi, Kosmety-
ki do makijażu, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do  rzęs, 
Kremy kosmetyczne, Kremy wybielające do skóry, Lakier do włosów, 
Lakiery (Środki do  usuwania-), Lakiery do  paznokci, Maski kosme-
tyczne, Mieszaniny zapachowe potpourri, Mięta do wyrobów perfu-
meryjnych, Mleczko migdałowe do  celów kosmetycznych, Mleczko 
oczyszczające do celów kosmetycznych, Mydła, Mydła do ożywiania 
koloru tkanin, Mydło dezodoryzujące, Mydło migdałowe, Naklejane 
ozdoby do paznokci, Odżywki do włosów, Oleje czyszczące, Olejek 
bergamotowy, Olejek golteriowy, Olejek jaśminowy, Olejek lawendo-
wy, Olejek migdałowy, Olejek różany, Olejek terpentynowy [preparat 
odtłuszczający], Olejki do  celów kosmetycznych, Olejki do  perfum 
i  zapachów, Olejki eteryczne, Olejki eteryczne z  drzewa cedrowe-
go, Olejki toaletowe, Ołówki do brwi, Papier do polerowania, Papier 
ścierny szmerglowy, Paski odświeżające oddech, Paski wybielające 
zęby, Pasta do zębów, Pasty do skór, Piżmo [wyroby perfumeryjne], 
Płótno szmerglowe, Płótno z  nasypem szklanym [płótno ścierne], 
Płukanki do oczu, nie do celów medycznych, Płynne farby latekso-
we do ciała do celów kosmetycznych, Płyny do czyszczenia przedniej 
szyby samochodowej, Płyny do pielęgnacji włosów, Pomadki do ust, 
Pomady do  celów kosmetycznych, Popiół wulkaniczny do  czysz-
czenia, Powietrze sprężone w  puszce do  czyszczenia i  odkurzania, 
Preparaty antystatyczne do  celów domowych, Preparaty chemicz-
ne do czyszczenia do użytku domowego, Preparaty do demakijażu, 
Preparaty do  depilacji, Preparaty do  golenia, Preparaty do  higieny 
intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Prepa-
raty do  kąpieli, nielecznicze, Preparaty do  kręcenia włosów, Prepa-
raty do nabłyszczania liści roślin, Preparaty do nadawania połysku, 
Preparaty do odbarwiania, Preparaty do odymiania [perfumy], Pre-
paraty do  pielęgnacji paznokci, Preparaty do  prostowania włosów, 
Preparaty do samoopalania [kosmetyki], Preparaty fitokosmetyczne, 
Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, Preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Prepara-
ty odświeżające oddech do  higieny osobistej, Preparaty ściągające 
do  celów kosmetycznych, Produkty perfumeryjne, Przeciwpotowe 
mydła, Puder do  twarzy, Rzęsy sztuczne, Sole kąpielowe do  celów 
innych niż lecznicze, Sole wybielające, Suche szampony, Szampony, 

Sztuczne paznokcie, Środki czyszczące do higieny intymnej, nielecz-
nicze, Środki do czyszczenia zębów, Środki do konserwacji skóry [pa-
sty], Środki odświeżające powietrze [zapachowe], Świece do masażu 
do celów kosmetycznych, Talk kosmetyczny, Tłuszcze do celów ko-
smetycznych, Tusze do rzęs, Waciki do celów kosmetycznych, Waciki 
nasączone środkami do demakijażu, Wata do celów kosmetycznych, 
Wazelina kosmetyczna, Woda lawendowa, Woda perfumowana, 
Woda utleniona do celów kosmetycznych, Wosk do butów, Wybie-
lacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, Zestawy kosmetyków, 
Zmywacze do paznokci, Żele do masażu, inne niż do celów medycz-
nych, Żele do wybielania zębów, Żelowe płatki pod oczy do celów 
kosmetycznych, 4 Knoty do lamp, Knoty do świec, Światełka nocne 
[świeczki], Świece, Świece zapachowe, Wosk do  oświetlania, Wosk 
pszczeli, Wosk pszczeli stosowany w produkcji kosmetyków, Oświe-
tlenie bożonarodzeniowe [świece], 14 Akcesoria do wyrobu biżute-
rii, Amulety [biżuteria], Biżuteria do kapeluszy, Biżuteria do obuwia, 
Biżuteria i  wyroby jubilerskie, Biżuteria z  emalii komórkowej, Biżu-
teria z  kości słoniowej, Biżuteria ze  szkła sztrasowego, Bransoletki 
[biżuteria], Bransoletki z  tkaniny haftowanej [biżuteria], Breloczki 
do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawiesz-
kami], Broszki [biżuteria], Czasomierze [zegarki], Kasetki na biżuterię 
[szkatułki], Kasety do  prezentacji wyrobów jubilerskich, Kolczyki, 
Łańcuszki [biżuteria], Łańcuszki do zegarków, Medaliony [biżuteria], 
Metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, Naszyj-
niki [biżuteria], Nici z  metali szlachetnych [biżuteria], Nici ze  srebra 
(biżuteria), Obudowy zegarów, Odznaki z  metali szlachetnych, Pa-
ski do  zegarków, Perły [biżuteria], Pierścionki [biżuteria], Posąż-
ki z  metali szlachetnych, Przyrządy do  mierzenia czasu, Pudełka 
do  eksponowania zegarków, Pudełka z  metali szlachetnych, Spinki 
do mankietów, Srebrne nici [biżuteria], Szkiełka do zegarków, Szpil-
ki [biżuteria], Szpilki biżuteryjne do kapeluszy, Szpilki do krawatów, 
Szpilki ozdobne, Tarcze [zegarmistrzostwo], Wahadła (wytwarzanie 
zegarów i  zegarków), Wskazówki zegarowe, Zapięcia do  biżuterii, 
Zawieszki [biżuteria], Zawieszki do kółek na klucze, Zegarki, Zegary 
i  zegarki elektryczne, Zegary słoneczne, Zegary sterujące [zegary 
wzorcowe], Złote nici [biżuteria], Złoto, nieprzetworzone lub kute, 
Zwijane etui na biżuterię, 25 Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca 
pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, Body [bielizna], Bokser-
ki, Botki, Bryczesy, Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za  kost-
kę, Chustki na głowę, Cylindry [kapelusze], Czapki [nakrycia głowy], 
Czepki kąpielowe, Czepki pod prysznic, Daszki [nakrycia głowy], 
Daszki do czapek, Długie luźne stroje, Dzianina [odzież], Espadryle, 
Etole [futra], Fulary [ozdobne krawaty], Futra [odzież], Gabardyna 
[odzież], Garnitury, Getry [ochraniacze] zakładane na buty, Gorsety, 
Gorsety [bielizna damska], Gorsy koszul, Halki [bielizna], Halki, pół-
halki, Kalosze [wkładane na  obuwie], Kamizelki, Kaptury [odzież], 
Kąpielówki, Kieszenie do  odzieży, Kimona, Kołnierzyki przypinane, 
Kombinezony, Kombinezony [odzież], Kostiumy kąpielowe, Koszule, 
Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, 
Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki z kap-
turem chroniące przed zimnem i wiatrem, Legginsy, Liberie, Majtki, 
Majtki damskie, Majtki dziecięce [odzież], Mankiety, Mantyle, Maski 
na oczy do spania, Mufki [odzież], Mundury, Nakrycia głowy, Napiętki 
do  obuwia, Narzutki na  ramiona, Nauszniki [odzież], Obuwie, Obu-
wie gimnastyczne, Obuwie plażowe, Ocieplacze, Odzież, Odzież dla 
rowerzystów, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież haftowa-
na, Odzież papierowa, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi 
LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież zawierająca sub-
stancje odchudzające, Odzież ze  skóry, Ogrzewacze stóp, nieelek-
tryczne, Okrycia wierzchnie [odzież], Okucia metalowe do  obuwia, 
Opaski na  głowę, Osłonki na  obcasy, Palta, Pantofle domowe, Pan-
tofle kąpielowe, Paski [odzież], Pasy do przechowywania pieniędzy 
[odzież], Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], Pelerynki, Pelisy, 
Pikowane kurtki [odzież], Piżamy, Płaszcze kąpielowe, Podeszwy bu-
tów, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Podszewki go-
towe [część garderoby], Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, Poncza, 
Pończochy, Poszetki, Pulowery, Rajstopy, Rękawiczki, Rękawiczki bez 
palców, Rękawiczki z  jednym palcem, Sandały, Sandały kąpielowe, 
Sarongi, Skarpetki, Spódnice, Spódnico spodenki, Stroje plażowe, 
Stroje przeciwdeszczowe, Swetry, Szale, Szaliki, Szaliki rurkowe (ko-
miny) na szyję, Szlafroki, Turbany .
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(732) KOSTERA JULIA BEAUYOU, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540) 

(531) 05 .05 .16, 26 .01 .12, 26 .01 .13, 26 .11 .07, 26 .11 .13
(510), (511) 3 Aromaty [olejki eteryczne], Balsamy do  celów kosme-
tycznych, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Barwniki do celów 
kosmetycznych, Barwniki kosmetyczne, Basma [barwnik kosmetycz-
ny], Bazy do perfum kwiatowych, Błyszczyki do ust, Brokat do ciała, 
Brokat do paznokci, Bursztyn [wyroby perfumeryjne], Chusteczki dla 
niemowląt nasączone preparatami do czyszczenia, Chusteczki nasą-
czane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączone preparatami 
do  usuwania makijażu, Cytrynowe olejki eteryczne, Dezodoranty 
dla ludzi i zwierząt, Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Ekstrakty ziołowe 
do  celów kosmetycznych, Emulsje chroniące przed promieniowa-
niem słonecznym, Esencja mięty [olejek eteryczny], Esencje eterycz-
ne, Etui na szminkę, Farby do ciała (kosmetyczne), Farby do włosów, 
Henna [barwnik kosmetyczny], Kadzidełka, Kadzidełka na  patycz-
kach, Kleje do  celów kosmetycznych, Kleje do  przymocowywania 
sztucznych rzęs, Kleje do  przymocowywania sztucznych włosów, 
Korund [materiał ścierny], Kosmetyki, Kosmetyki do brwi, Kosmety-
ki do makijażu, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do  rzęs, 
Kremy kosmetyczne, Kremy wybielające do skóry, Lakier do włosów, 
Lakiery (Środki do  usuwania-), Lakiery do  paznokci, Maski kosme-
tyczne, Mieszaniny zapachowe potpourri, Mięta do wyrobów perfu-
meryjnych, Mleczko migdałowe do  celów kosmetycznych, Mleczko 
oczyszczające do celów kosmetycznych, Mydła, Mydła do ożywiania 
koloru tkanin, Mydło dezodoryzujące, Mydło migdałowe, Naklejane 
ozdoby do paznokci, Odżywki do włosów, Oleje czyszczące, Olejek 
bergamotowy, Olejek golteriowy, Olejek jaśminowy, Olejek lawendo-
wy, Olejek migdałowy, Olejek różany, Olejek terpentynowy [preparat 
odtłuszczający], Olejki do  celów kosmetycznych, Olejki do  perfum 
i  zapachów, Olejki eteryczne, Olejki eteryczne z  drzewa cedrowe-
go, Olejki toaletowe, Ołówki do brwi, Papier do polerowania, Papier 
ścierny szmerglowy, Paski odświeżające oddech, Paski wybielające 
zęby, Pasta do zębów, Pasty do skór, Piżmo [wyroby perfumeryjne], 
Płótno szmerglowe, Płótno z  nasypem szklanym [płótno ścierne], 
Płukanki do oczu, nie do celów medycznych, Płynne farby latekso-
we do ciała do celów kosmetycznych, Płyny do czyszczenia przedniej 
szyby samochodowej, Płyny do pielęgnacji włosów, Pomadki do ust, 
Pomady do  celów kosmetycznych, Popiół wulkaniczny do  czysz-
czenia, Powietrze sprężone w  puszce do  czyszczenia i  odkurzania, 
Preparaty antystatyczne do  celów domowych, Preparaty chemicz-
ne do czyszczenia do użytku domowego, Preparaty do demakijażu, 
Preparaty do  depilacji, Preparaty do  golenia, Preparaty do  higieny 
intymnej lub do celów dezodorujących [przybory, toaletowe], Prepa-
raty do  kąpieli, nielecznicze, Preparaty do  kręcenia włosów, Prepa-
raty do nabłyszczania liści roślin, Preparaty do nadawania połysku, 
Preparaty do odbarwiania, Preparaty do odymiania [perfumy], Pre-
paraty do  pielęgnacji paznokci, Preparaty do  prostowania włosów, 
Preparaty do samoopalania [kosmetyki], Preparaty fitokosmetyczne, 
Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, Preparaty kosme-
tyczne do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Prepara-
ty odświeżające oddech do  higieny osobistej, Preparaty ściągające 
do  celów kosmetycznych, Produkty perfumeryjne, Przeciwpotowe 
mydła, Puder do  twarzy, Rzęsy sztuczne, Sole kąpielowe do  celów 
innych niż lecznicze, Sole wybielające, Suche szampony, Szampony, 
Sztuczne paznokcie, Środki czyszczące do higieny intymnej, nielecz-
nicze, Środki do czyszczenia zębów, Środki do konserwacji skóry [pa-
sty], Środki odświeżające powietrze [zapachowe], Świece do masażu 
do celów kosmetycznych, Talk kosmetyczny, Tłuszcze do celów ko-
smetycznych, Tusze do rzęs, Waciki do celów kosmetycznych, Waciki 
nasączone środkami do demakijażu, Wata do celów kosmetycznych, 

Wazelina kosmetyczna, Woda lawendowa, Woda perfumowana, 
Woda utleniona do celów kosmetycznych, Wosk do butów, Wybie-
lacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, Zestawy kosmetyków, 
Zmywacze do paznokci, Żele do masażu, inne niż do celów medycz-
nych, Żele do wybielania zębów, Żelowe płatki pod oczy do celów 
kosmetycznych, 4 Knoty do lamp, Knoty do świec, Światełka nocne 
[świeczki], Świece, Świece zapachowe, Wosk do  oświetlania, Wosk 
pszczeli, Wosk pszczeli stosowany w produkcji kosmetyków, Oświe-
tlenie bożonarodzeniowe [świece], 14 Akcesoria do wyrobu biżute-
rii, Amulety [biżuteria], Biżuteria do kapeluszy, Biżuteria do obuwia, 
Biżuteria i  wyroby jubilerskie, Biżuteria z  emalii komórkowej, Biżu-
teria z  kości słoniowej, Biżuteria ze  szkła sztrasowego, Bransoletki 
[biżuteria], Bransoletki z  tkaniny haftowanej [biżuteria], Breloczki 
do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawiesz-
kami], Broszki [biżuteria], Czasomierze [zegarki], Kasetki na biżuterię 
[szkatułki], Kasety do  prezentacji wyrobów jubilerskich, Kolczyki, 
Łańcuszki [biżuteria], Łańcuszki do zegarków, Medaliony [biżuteria], 
Metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, Naszyj-
niki [biżuteria], Nici z  metali szlachetnych [biżuteria], Nici ze  srebra 
(biżuteria), Obudowy zegarów, Odznaki z  metali szlachetnych, Pa-
ski do  zegarków, Perły [biżuteria], Pierścionki [biżuteria], Posąż-
ki z  metali szlachetnych, Przyrządy do  mierzenia czasu, Pudełka 
do  eksponowania zegarków, Pudełka z  metali szlachetnych, Spinki 
do mankietów, Srebrne nici [biżuteria], Szkiełka do zegarków, Szpil-
ki [biżuteria], Szpilki biżuteryjne do kapeluszy, Szpilki do krawatów, 
Szpilki ozdobne, Tarcze [zegarmistrzostwo], Wahadła (wytwarzanie 
zegarów i  zegarków), Wskazówki zegarowe, Zapięcia do  biżuterii, 
Zawieszki [biżuteria], Zawieszki do kółek na klucze, Zegarki, Zegary 
i  zegarki elektryczne, Zegary słoneczne, Zegary sterujące [zegary 
wzorcowe], Złote nici [biżuteria], Złoto, nieprzetworzone lub kute, 
Zwijane etui na biżuterię, 25 Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca 
pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, Body [bielizna], Bokser-
ki, Botki, Bryczesy, Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za  kost-
kę, Chustki na głowę, Cylindry [kapelusze], Czapki [nakrycia głowy], 
Czepki kąpielowe, Czepki pod prysznic, Daszki [nakrycia głowy], 
Daszki do czapek, Długie luźne stroje, Dzianina [odzież], Espadryle, 
Etole [futra], Fulary [ozdobne krawaty], Futra [odzież], Gabardyna 
[odzież], Garnitury, Getry [ochraniacze] zakładane na buty, Gorsety, 
Gorsety [bielizna damska], Gorsy koszul, Halki [bielizna], Halki, pół-
halki, Kalosze [wkładane na  obuwie], Kamizelki, Kaptury [odzież], 
Kąpielówki, Kieszenie do  odzieży, Kimona, Kołnierzyki przypinane, 
Kombinezony, Kombinezony [odzież], Kostiumy kąpielowe, Koszule, 
Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, 
Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki z kap-
turem chroniące przed zimnem i wiatrem, Legginsy, Liberie, Majtki, 
Majtki damskie, Majtki dziecięce [odzież], Mankiety, Mantyle, Maski 
na oczy do spania, Mufki [odzież], Mundury, Nakrycia głowy, Napiętki 
do  obuwia, Narzutki na  ramiona, Nauszniki [odzież], Obuwie, Obu-
wie gimnastyczne, Obuwie plażowe, Ocieplacze, Odzież, Odzież dla 
rowerzystów, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież haftowa-
na, Odzież papierowa, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi 
LED, Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież zawierająca sub-
stancje odchudzające, Odzież ze  skóry, Ogrzewacze stóp, nieelek-
tryczne, Okrycia wierzchnie [odzież], Okucia metalowe do  obuwia, 
Opaski na  głowę, Osłonki na  obcasy, Palta, Pantofle domowe, Pan-
tofle kąpielowe, Paski [odzież], Pasy do przechowywania pieniędzy 
[odzież], Pasy elastyczne wyszczuplające [bielizna], Pelerynki, Pelisy, 
Pikowane kurtki [odzież], Piżamy, Płaszcze kąpielowe, Podeszwy bu-
tów, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Podszewki go-
towe [część garderoby], Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, Poncza, 
Pończochy, Poszetki, Pulowery, Rajstopy, Rękawiczki, Rękawiczki bez 
palców, Rękawiczki z  jednym palcem, Sandały, Sandały kąpielowe, 
Sarongi, Skarpetki, Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje plażowe, 
Stroje przeciwdeszczowe, Swetry, Szale, Szaliki, Szaliki rurkowe (ko-
miny) na szyję, Szlafroki, Turbany .

(111) 350397 (220) 2021 09 16 (210) 534055
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) DJ BAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOON MUSIC CLUB
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, 41 Usługi związane z organizowa-
niem i  obsługą dyskotek, Usługi w  zakresie organizowania koncer-
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tów muzycznych, Usługi związane z rozrywką, w tym organizowanie 
imprez rozrywkowych i informacja o nich, Usługi związane z organi-
zacją przyjęć, w tym planowanie przebiegu przyjęcia, Organizowa-
nie spektakli, w tym usług impresariów, Organizowanie konkursów 
edukacyjnych lub rozrywkowych, 43 Usługi gastronomiczne, usługi 
barowe, przygotowywanie dań na  zamówienie oraz ich  dostawa 
do klienta .

(111) 350398 (220) 2021 09 16 (210) 534058
(151) 2022 01 26 (441) 2021 10 11
(732) DJ BAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOON MUSIC CLUB
(540) 

(531) 01 .07 .06, 27 .05 .01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, 41 Usługi związane z organizowa-
niem i  obsługą dyskotek, Usługi w  zakresie organizowania koncer-
tów muzycznych, Usługi związane z rozrywką, w tym organizowanie 
imprez rozrywkowych i informacja o nich, Usługi związane z organi-
zacją przyjęć, w tym planowanie przebiegu przyjęcia, Organizowa-
nie spektakli, w tym usług impresariów, Organizowanie konkursów 
edukacyjnych lub rozrywkowych, 43 Usługi gastronomiczne, usługi 
barowe, przygotowywanie dań na  zamówienie oraz ich  dostawa 
do klienta .

(111) 350399 (220) 2021 09 17 (210) 534174
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RANOZEK
(510), (511) 5 Preparaty sercowo-naczyniowe, Farmaceutyki stoso-
wane w chorobach układu krążenia, Preparaty farmaceutyczne, Su-
plementy diety, Preparaty dietetyczne i witaminowe .

(111) 350400 (220) 2021 08 30 (210) 533327
(151) 2022 01 26 (441) 2021 10 11
(732) AFORE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SINOSOLA
(540) 

(591) czarny, czerwony, jasnoszary
(531) 26 .01 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, 
baterie słoneczne, moduły fotowoltaiczne, falowniki fotowoltaiczne, 
komórki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, kalibro-
wane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, instalacje fotowoltaiczne 
do  wytwarzania energii elektrycznej (elektrownie fotowoltaiczne), 
urządzenia fotowoltaiczne do  wytwarzania energii elektrycznej, 
urządzenia fotowoltaiczne do  przekształcania promieniowania sło-
necznego na energie elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i insta-
lacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, mo-
duły słoneczne, panele słoneczne .

(111) 350401 (220) 2021 08 30 (210) 533337
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM . WŁADYSŁAWA 
STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) Ł Y F ŁÓDŹ YOUNG FASHION
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17
(510), (511) 9 Oprogramowanie gier komputerowych do  pobrania, 
Oprogramowanie gier komputerowych, nagrane, Publikacje elektro-
niczne, do pobrania, 16 Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, Broszury, Czasopisma [periodyki], Formularze [blankiety, 
druki], Fotografie [wydrukowane], Gazety, Identyfikatory [artykuły 
biurowe], Kalendarze, Karton, Karton z  miazgi drzewnej [artykuły 
papiernicze], Katalogi, Książki, Mapy geograficzne, Materiały druko-
wane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 
Papier, Portrety, Rysunki, 35 Aktualizacja i  utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie in-
formacji w rejestrach, Analizy kosztów, Badania biznesowe, Badania 
dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, Ba-
dania rynkowe, Badania w  zakresie biznesu, Bezpośrednia reklama 
pocztowa, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w re-
klamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, 
Doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia działalności 
gospodarczej, Fakturowanie, Impresariat w działalności artystycznej, 
Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub rekla-
mowych, Informacja o  działalności gospodarczej, Komputerowe 
bazy danych (Pozyskiwanie danych do-), Komputerowe zarządzanie 
plikami, Marketing ukierunkowany, Obróbka tekstów, Organizacja 
pokazów mody w celach promocyjnych, Pisanie scenariuszy do ce-
lów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, Poszukiwania w zakresie patronatu, Produkcja fil-
mów reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja 
komunikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklama koresponden-
cyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Rekla-
ma zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja 
personelu, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji rekla-
mowych, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 
Telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], 
Transkrypcja wiadomości [prace biurowe], Tworzenie tekstów rekla-
mowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie 
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony in-
ternetowej, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodar-
czą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi 
marketingowe, Usługi przypominania o  spotkaniach [prace biuro-
we], Usługi relacji z mediami, Usługi sekretarskie, Usługi umawiania 
spotkań [prace biurowe], Usługi w zakresie opracowania graficznego 
do  celów reklamowych, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], 
Wynajem czasu reklamowego we  wszystkich środkach przekazu, 
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wystawy w celach handlo-
wych lub reklamowych, 41 Dostarczanie filmów, nie  do  pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na  żądanie, Fotografia, 
Fotoreportaże, Informacja o  edukacji, Informacja o  imprezach roz-
rywkowych, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji 
elektronicznej, Kształcenie praktyczne [pokazy], Malowanie twarzy, 
Montaż taśm wideo, Nagrywanie na  taśmach wideo, Organizacja 
pokazów mody w celach rozrywkowych, Organizowanie balów, Or-
ganizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadze-
nie konferencji, Organizowanie i  prowadzenie kongresów, Organi-
zowanie i  prowadzenie seminariów, Organizowanie i  prowadzenie 
sympozjów, Organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie 
loterii, Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wy-
staw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie zawo-
dów sportowych, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów 
innych niż reklamowe, Planowanie przyjęć [rozrywka], Pozowanie dla 
artystów, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja mu-
zyczna, Produkcja programów radiowych i  telewizyjnych, Produk-
cja widowisk, Przedstawienia teatralne [produkcja], Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Redagowanie tekstów (innych niż tek-
sty reklamowe), Rezerwowanie miejsc na pokazy, Reżyseria filmowa, 
inna niż reżyseria filmów reklamowych, Sporządzanie napisów [np . 
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do filmów], Telewizyjne usługi rozrywkowe, Tłumaczenia, Tłumacze-
nie języka migowego, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, 
Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udo-
stępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi edycji 
wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi gier oferowane w sys-
temie on-line za  pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi kultu-
ralne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, 
Usługi muzeów [wystawy], Usługi orkiestry, Usługi parków rozryw-
ki, Usługi pokazów filmowych, Usługi prezenterów muzyki, Usługi 
reporterskie, Usługi rozrywkowe, Usługi studia nagrań, Usługi tech-
nika oświetlenia na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi w zakresie 
inżynierii dźwięku do  obsługi imprez, Usługi w  zakresie kompono-
wania muzyki, Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż 
do  celów reklamowych, Usługi w  zakresie tłumaczeń ustnych, Wy-
najem odbiorników radiowych i  telewizyjnych, Wynajem urządzeń 
do  gier, Wynajem urządzeń kinematograficznych, Wypożyczanie 
aparatury oświetleniowej do  dekoracji teatralnych lub do  studiów 
telewizyjnych, Wypożyczanie dekoracji teatralnych, Wypożyczanie 
dziel sztuki, Wypożyczanie filmów kinowych, Wypożyczanie kamer 
wideo, Wypożyczanie magnetowidów, Wypożyczanie nagrań dźwię-
kowych, Wypożyczanie sprzętu audio, Wypożyczanie taśm wideo, 
Wystawianie spektakli na  żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, 
Zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub 
kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozryw-
kowych lub kulturalnych .

(111) 350402 (220) 2021 08 30 (210) 533338
(151) 2022 01 26 (441) 2021 10 11
(732) AFORE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorlice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KSTAR
(540) 

(591) jasnoszary, ciemnoniebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Moduły fotowoltaiczne, falowniki fotowoltaiczne, ko-
mórki fotowoltaiczne, fotowoltaiczne moduły słoneczne, kalibro-
wane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, instalacje fotowoltaiczne 
do  wytwarzania energii elektrycznej (elektrownie fotowoltaiczne), 
urządzenia fotowoltaiczne do  wytwarzania energii elektrycznej, 
urządzenia fotowoltaiczne do  przekształcania promieniowania sło-
necznego na  energie elektryczną, fotowoltaiczne urządzenia i  in-
stalacje do  wytwarzania energii elektrycznej z  energii słonecznej, 
przemienniki, inwertory [elektryczność], urządzenia do przetwarza-
nia danych, instalacje elektryczne, elektryczne urządzenia kontrol-
no-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, przekaźniki elek-
tryczne .

(111) 350403 (220) 2021 08 30 (210) 533350
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) KHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Sękocin Nowy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKASAKA
(540) 

(591) czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 43 Zaopatrywanie w  żywność i  napoje, usługi barów, 
usługi restauracyjne, usługi kawiarni, usługi restauracji samoobsłu-
gowych, usługi barów przekąskowych, usługi cateringowe .

(111) 350404 (220) 2021 08 30 (210) 533351
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20

(732) FUNDACJA OLD MUSIC POLSKA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RP TRAPETON SUMMER BASH
(540) 

(531) 24 .09 .03, 26 .01 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność 
sportowa i  kulturalna, Organizowanie festiwali, Usługi festiwali 
muzycznych, Organizowanie festiwali do  celów rozrywkowych, 
Organizowanie festiwali w  celach edukacyjnych, Organizowanie 
festiwali w celach kulturalnych, Organizowanie festiwali w celach 
rekreacyjnych .

(111) 350405 (220) 2021 08 31 (210) 533367
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 11
(732) MIESZKOWSKI MICHAŁ MEDICATRIX, Komorów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) medicatrix
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 04 .05 .05
(510), (511) 44 Usługi klinik medycznych, Usługi medyczne, Usługi 
terapeutyczne, Usługi telemedyczne, Usługi ortodontyczne, Opieka 
pielęgniarska, Ośrodki zdrowia, Pomoc medyczna, Usługi położnicze, 
Usługi doradcze w  zakresie zdrowia, Fizjoterapia, Usługi optyczne, 
Usługi analiz medycznych do  celów diagnostycznych i  leczniczych 
świadczone przez laboratoria medyczne, Placówki rekonwalescencji, 
Porady w  zakresie farmakologii, Opieka paliatywna, Usługi denty-
styczne, Wypożyczanie sprzętu medycznego .

(111) 350406 (220) 2021 08 31 (210) 533387
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) PUK-KA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Środa Wielkopolska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUK-KA ROZWIĄZANIA LEPSZE NIŻ DOBRE
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 24 .17 .01, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 
26 .11 .10, 03 .04 .01, 03 .04 .02, 03 .04 .13, 03 .04 .24
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Pasze zbożowe dla zwierząt .

(111) 350407 (220) 2021 08 31 (210) 533390
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) JANIA DOROTA CENTRUM NOSZENIA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Centrum Noszenia
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(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej w  zakresie 
następujących towarów: pieluszki jednorazowe, pieluszki materiało-
we, pieluchy [pieluszki dziecięce], pieluszki dla niemowląt, dziecięce 
pieluszki [pieluchy], jednorazowe pieluszki z papieru dla niemowląt, 
maski ochronne, słuchawki, słuchawki z  redukcją hałasu, gryzaki 
na  ząbkowanie, gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, gryza-
ki do  złagodzenia lub ułatwienia ząbkowania, gryzaki pierścienie 
z grzechotką dla ząbkujących dzieci, gryzaki pierścienie do uśmierza-
nia bólu związanego z ząbkowaniem, gryzaki w formie łańcuszków 
do  uśmierzania bólu związanego z  ząbkowaniem, smoczki, smocz-
ki pediatryczne, smoczki niemowlęce, smoczki dla noworodków, 
smoczki dla niemowląt, smoczki jednorazowego użytku, smoczki 
dla dzieci, smoczki do  karmienia niemowląt, smoczki do  butelek 
do karmienia, smoczki do butelek do karmienia niemowląt, smoczki 
do użytku z butelkami do karmienia niemowląt, nosidełka kangurki 
niemowlęce, nosidełka [plecaki] do  noszenia niemowląt, nosidełka 
do noszenia niemowląt przez ramię, nosidełka dla niemowląt do no-
szenia na ciele, chusty do noszenia niemowląt, torby na ramię, torby 
na pieluchy, saszetki męskie, saszetki biodrowe, kosmetyczki [saszet-
ki na przybory toaletowe], torebki na biodra [nerki], plecaki, plecaki 
wycieczkowe, małe plecaki, plecaki [małe], plecaki do noszenia nie-
mowląt, torby-nosidełka niemowlęce, szczotki do smoczków do bu-
telek do karmienia, koce wełniane, koce bawełniane, koce piknikowe, 
koce jedwabne, kocyki dziecięce, koce do łóżeczek dziecięcych, bieli-
zna pościelowa i koce, kocyki dla niemowląt [rożki], opaski na głowę, 
kurtki, kurtki nieprzemakalne, kurtki [odzież], kurtki bluzy, kurtki dre-
sowe, długie kurtki, grube kurtki, ocieplane kurtki, kurtki wierzchnie, 
bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy z  kapturem, bluzy sportowe 
z  kapturem, damskie kapcie składane, skarpetki noszone jako kap-
cie, rękawiczki, rękawiczki zimowe, grzechotki dla dzieci z gryzakiem 
w formie pierścienia, 41 Edukacja, Edukacja [nauczanie], Organizacja 
szkoleń, Szkolenia edukacyjne, Skomputeryzowane szkolenia, Kursy 
szkoleniowe, Wyznaczanie standardów szkoleń, Zapewnianie szko-
leń online, Usługi szkolenia nianiek, Prowadzenie warsztatów [szko-
lenia], Trening osobisty [szkolenie], Szkolenie i instruktaż, Organizo-
wanie konferencji dotyczących szkoleń, Organizowanie seminariów 
dotyczących szkoleń, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, 
Doradztwo w zakresie szkoleń, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Usługi 
edukacyjne i  szkoleniowe, Usługi instruktażowe i  szkoleniowe, Za-
pewnianie kursów szkoleniowych online, Usługi doradcze w zakresie 
szkoleń, Organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], Or-
ganizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizacja 
i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Usługi w zakresie szkoleń 
i rekreacji, Usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń, Usługi w za-
kresie zapewniania kursów szkoleniowych, Usługi doradztwa doty-
czące opracowywania kursów szkoleniowych, Organizowanie i pro-
wadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Szkolenie personelu 
niemedycznego w zakresie opieki nad dziećmi .

(111) 350408 (220) 2021 08 31 (210) 533391
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) PĄGOWSKA DANUTA MEBLE DIANA, Pułtusk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PĄGOWSKA MEBLE DIANA
(510), (511) 20 Biblioteczki [regały na  książki], Blaty stołowe, Blok 
rzeźniczy [stolik], Dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, Fotele fryzjerskie, Garderoby, Kanapotapczany, Kana-
py, Karimaty, Kartoteki [meble], Komody, Konsole, Kosze do  nosze-
nia dzieci, Kosze niemetalowe, Kosze z  pokrywką do  przenoszenia 
rzeczy, Kredensy, Krucyfiksy z  drewna, wosku, gipsu lub tworzyw 
sztucznych, inne niż biżuteria, Krzesła z  wyjątkiem mebli łazienko-
wych, Ławy [meble], Łóżeczka dla dzieci, Łóżeczka koszyki dla dzieci, 
Łóżka, Łóżka drewniane, Łóżka hydrostatyczne nie do celów leczni-
czych, Łóżka szpitalne, Maty do kojców dziecięcych, Maty do prze-
wijania niemowląt, Meble, Meble biurowe, Meble laboratoryjne, 
Meble metalowe, Meble ogrodowe, Meble szkolne, Nadmuchiwane 
meble, Meble tapicerowane, Meble drewnopodobne z  wyjątkiem 
mebli łazienkowych, Nogi do mebli, Ochraniacze na szczebelki do łó-
żeczek dla dzieci, inne niż pościel, Osprzęt niemetalowy do  łóżek, 
Osprzęt niemetalowy do  mebli, Panele drewniane do  mebli, Para-
wany [meble], Podstawy łóżek, Postumenty pod doniczki na kwiaty, 
Półka na talerze, Półki biblioteczne, Półki do kartotek [meble], Półki 
magazynowe, Przenośne biurka, Pudełka drewniane lub z tworzyw 
sztucznych, Pulpity [meble], Pulpity do pracy w pozycji stojącej, Ro-

lety wewnętrzne okienne [meble], Rolety z  plecionek drewnianych 
[meble], Stoiska wystawowe, Stojaki do butelek, Stojaki do wieszania 
ubrań, Stojaki do wystawiania gazet, Stojaki na beczki, niemetalowe, 
Stojaki na broń, Stojaki na czasopisma, Stojaki na kapelusze, Stojaki 
na książki [meble], Stojaki na parasole, Półki, Stoliczki na kolana, Sto-
liki pod maszyny do pisania, Stoliki ruchome pod komputery, Stoły, 
Stoły do masażu, Stoły do piły [robocze], inne niż części maszyn, Sto-
ły kreślarskie, Stoły metalowe, Stoły warsztatowe, Stoły z  imadłem 
[meble], Stopki do mebli, Szafy, Szafki do przechowywania żywności, 
Szafki na lekarstwa, Szafki zamykane, Szafy wnękowe, Tablice do za-
wieszania kluczy, Tablice ogłoszeniowe, Taborety, Taborety ze schod-
kiem [meble|, Toaletki z  wyjątkiem mebli łazienkowych, Wolnosto-
jące przepierzenia [meble], Wózki barowe [meble], Wózki barowe 
ruchome do podawania herbat, Wózki meblowe, Wsporniki, nieme-
talowe, do mebli, Wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych 
do mebli, Wyroby stolarskie, Wyroby Wikliniarskie, Wysokie krzesła 
dla dzieci, Wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub tworzyw 
sztucznych, Zagłówki [meble], Zagłówki dla niemowląt, Załadunko-
we (palety-) niemetalowe, 35 Doradztwo w zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Ekspertyzy w działalności 
gospodarczej, Handlowe informacje i porady udzielane konsumen-
tom w wyborze towarów i usług, Informacja o działalności gospodar-
czej, Pokazy towarów, Reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Reklama typu „płać za  kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, 
Usługi w  zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów 
i  usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi umożliwiające odbior-
com dogodny wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez 
Internet, a w szczególności: biblioteczki [regały na książki, blaty sto-
łowe, blok rzeźniczy [stolik], budy dla zwierząt domowych, domki 
dla ptaków, fotele fryzjerskie, kanapo tapczany, kanapy, karimaty, 
kartoteki [meble], komody, konsole, kosze do noszenia dzieci, kosze 
niemetalowe, kosze z pokrywką do przenoszenia rzeczy, kółka samo-
nastawne do łóżek niemetalowe, kredensy, krzesła z wyjątkiem me-
bli łazienkowych, ławy [meble], łóżeczka dla dzieci, łóżeczka koszyki 
dla dzieci, łóżka, łóżka drewniane, łóżka hydrostatyczne nie do celów 
leczniczych, łóżka szpitalne, materace, materace kempingowe, me-
ble, meble biurowe, meble laboratoryjne, meble metalowe, meble 
ogrodowe, meble szkolne, nadmuchiwane meble, meble tapicero-
wane, meble drewnopodobne z wyjątkiem mebli łazienkowych, nogi 
do mebli, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż 
pościel, osłony do kominków (meble), osprzęt niemetalowy do łóżek, 
osprzęt niemetalowy do mebli, palety załadowcze niemetalowe, pa-
nele drewniane do mebli, parawany [meble], podstawy łóżek, półka 
na talerze, półki biblioteczne, półki do kartotek [meble], półki maga-
zynowe, przenośne biurka, pulpity [meble], pulpity do pracy w po-
zycji stojącej, rolety wewnętrzne okienne [meble], rolety z plecionek 
drewnianych [meble], stojaki do wieszania ubrań, stojaki do wysta-
wiania gazet, stojaki na beczki, niemetalowe, stojaki na broń, stojaki 
na czasopisma, stojaki na kapelusze, stojaki na książki |meble|, stojaki 
na parasole, półki, stoliczki na kolana, stoliki pod maszyny do pisania, 
stoliki ruchome pod komputery, stoły, stoły do masażu, stoły do piły 
[robocze], inne niż części maszyn, stoły kreślarskie, stoły metalowe, 
stoły warsztatowe, stoły z  imadłem [meble], stopki do mebli, szafy, 
szafki do przechowywania żywności, szafki na  lekarstwa, szafki za-
mykane, szafy wnękowe, taborety, taborety ze  schodkiem [meble], 
tace niemetalowe, toaletki z wyjątkiem mebli łazienkowych, wolno-
stojące przepierzenia [meble], wózki barowe [meble|, wózki barowe 
ruchome do podawania herbaty, wózki meblowe, wsporniki, nieme-
talowe, do mebli, wykończeniowe elementy z  tworzyw sztucznych 
do  mebli, wyroby stolarskie, wyroby wikliniarskie, wysokie krzesła 
dla dzieci, wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub tworzyw 
sztucznych, zagłówki [meble], zagłówki dla niemowląt, załadunkowe 
(palety-) niemetalowe, 39 Dostarczanie towarów zamówionych ko-
respondencyjnie, Dostawa towarów, Pakowanie prezentów, Pakowa-
nie towarów, Przeprowadzki, Przewożenie, Transport mebli, Usługi 
rozładunku towarów, Wynajmowanie magazynów .

(111) 350409 (220) 2021 08 30 (210) 533405
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) ŚWIERKOWSKI MIKOŁAJ RESTAURACJA WAŻKA, Łagów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WAŻKA
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i  napojów dla gości w  restau-
racjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, 
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Usługi restauracyjne, Usługi herbaciarni, Usługi kawiarni, Orga-
nizowanie przyjęć weselnych [żywność i  napoje], Organizowanie 
bankietów, Przygotowywanie posiłków i napojów, Usługi cateringu 
zewnętrznego, Usługi barów i  restauracji, Obsługa gastronomicz-
na z własnym zapleczem, produktami i  transportem, Dokonywanie 
rezerwacji restauracji i posiłków, Zapewnianie pomieszczeń na uro-
czystości, Usługi w  zakresie przygotowywania jedzenia i  napojów, 
Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi mobilnych re-
stauracji, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Przygotowywanie i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpo-
średniego spożycia, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i  barach, Usługi w  zakresie zapewniania obiektów na  uroczystości, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towa-
rzyskie na specjalne okazje, Wynajem pomieszczeń na uroczystości 
towarzyskie, Informacja o usługach restauracyjnych, Udostępnianie 
obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, Organizacja 
przyjęć weselnych[miejsca], Udostępnianie pomieszczeń na spotka-
nia, Usługi w zakresie zapewniania obiektów na spotkania .

(111) 350410 (220) 2021 09 03 (210) 533597
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) FUNDACJA PGNIG S .A . IM . IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MALI WIELCY ODKRYWCY
(540) 

(591) błękitny, czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .04, 16 .03 .13, 16 .03 .17, 26 .11 .25
(510), (511) 9 Urządzenia i  przyrządy: naukowe, do  celów dydak-
tycznych, Urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dys-
ki, Płyty kompaktowe, DVD i  inne nośniki nagrań cyfrowych, Kom-
putery, Programy komputerowe, 16 Papier, karton, druki, Materiały 
introligatorskie, Fotografie, Materiały biurowe, Kleje do celów biuro-
wych lub domowych, Materiały dla artystów, Pędzle do malowania, 
Maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), Materiały 
szkoleniowe i  instruktażowe (z  wyjątkiem przyrządów), Materiały 
z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), 25 
Odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Artykuły sportowe 
i  gimnastyczne nie  ujęte w  innych klasach, Ozdoby choinkowe, 35 
Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie 
działalności gospodarczej, Prace biurowe, 41 Nauczanie, Kształcenie, 
Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, 42 Badania oraz usługi-
-naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, Analizy przemysłowe 
i usługi badawcze, Projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogra-
mowania komputerowego .

(111) 350411 (220) 2021 09 03 (210) 533599
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) STOLARSKI BEATA BODHI WORK MASSAGE THERAPY,  
Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BODHI WORK
(510), (511) 3 Balsamy do  celów kosmetycznych, kadzidełka, ka-
dzidełka na  patyczkach, kosmetyki do  pielęgnacji skóry, mydła, 
olejki do  celów kosmetycznych, olejki eteryczne, oleje do  masażu, 
żele do masażu, inne niż do celów medycznych, świece do masażu 
do celów kosmetycznych, 41 Zajęcia i kursy jogi, medytacji, szkole-
nia z różnych technik masażu i pracy z ciałem, 44 Terapia manualna, 

masaż, w tym masaż: klasyczny, relaksacyjny, sportowy, wyszczupla-
jący, masaż tajski, balijski, hawajski „lomi lomi nui”, masaż pałeczkami 
bambusowymi, kamieniami, masaż tkanek głębokich, powięziowy, 
refleksologia, fizjoterapia, salony piękności, wellness, spa, akupresu-
ra, stawianie baniek, konchowanie uszu .

(111) 350412 (220) 2021 09 07 (210) 533640
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Przytkowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ABYSSUS
(510), (511) 28 Wyposażenie placów zabaw i  wesołych miasteczek, 
Karuzele i  kolejki w  wesołych miasteczkach, Karuzele do  parków 
tematycznych, Karuzele, kolejki i  urządzenia do  parków tematycz-
nych i wesołych miasteczek, Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne 
gadżety na  imprezy, Maskotki, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 
Karty do  gry, Gry planszowe, Zabawkowe zestawy wyścigowe, Za-
bawki [figurki] akcji, 41 Usługi w zakresie parków rozrywki i parków 
tematycznych, Udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby tema-
tycznych parków rozrywki, Świadczenie usług w zakresie parków te-
matycznych, Usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, 
Usługi parków rozrywki, Usługi parków wodnych, Centra rozrywki, 
Usługi klubów [dyskotek], Usługi organizowania i  prowadzenia im-
prez rozrywkowych i  edukacyjnych, Usługi organizowania i  prowa-
dzenia imprez okolicznościowych, Organizowanie konkursów w ce-
lach rozrywkowych, Usługi organizowania i prowadzenia koncertów, 
Usługi produkcji widowisk i  przedstawień teatralnych, Wynajem 
wyposażenia placów zabaw i wesołych miasteczek, karuzeli, kolejek 
i  urządzeń do  parków tematycznych i  wesołych miasteczek, Kaba-
rety i dyskoteki, Organizacja widowisk, Usługi placów zabaw, Usługi 
wesołych miasteczek, Organizowanie, produkcja i wystawianie spek-
takli teatralnych, 43 Hotele, hostele i  pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i  turystyczne, Zakwaterowanie wakacyjne i  turystycz-
ne, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi barowe, Usługi 
snack-barów, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi barów 
kawowych, Usługi przygotowywania i serwowania posiłków i napo-
jów, Usługi kawiarni, Usługi restauracyjne, Lodziarnie .

(111) 350413 (220) 2021 09 07 (210) 533642
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Przytkowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AQUALANTIS
(510), (511) 28 Wyposażenie placów zabaw i  wesołych miasteczek, 
Karuzele i  kolejki w  wesołych miasteczkach, Karuzele do  parków 
tematycznych, Karuzele, kolejki i  urządzenia do  parków tematycz-
nych i wesołych miasteczek, Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne 
gadżety na  imprezy, Maskotki, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 
Karty do  gry, Gry planszowe, Zabawkowe zestawy wyścigowe, Za-
bawki [figurki] akcji, 41 Usługi w zakresie parków rozrywki i parków 
tematycznych, Udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby tema-
tycznych parków rozrywki, Świadczenie usług w zakresie parków te-
matycznych, Usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, 
Usługi parków rozrywki, Usługi parków wodnych, Centra rozrywki, 
Usługi klubów [dyskotek], Usługi organizowania i  prowadzenia im-
prez rozrywkowych i  edukacyjnych, Usługi organizowania i  prowa-
dzenia imprez okolicznościowych, Organizowanie konkursów w ce-
lach rozrywkowych, Usługi organizowania i prowadzenia koncertów, 
Usługi produkcji widowisk i  przedstawień teatralnych, Wynajem 
wyposażenia placów zabaw i wesołych miasteczek, karuzeli, kolejek 
i  urządzeń do  parków tematycznych i  wesołych miasteczek, Kaba-
rety i dyskoteki, Organizacja widowisk, Usługi placów zabaw, Usługi 
wesołych miasteczek, Organizowanie, produkcja i wystawianie spek-
takli teatralnych, 43 Hotele, hostele i  pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i  turystyczne, Zakwaterowanie wakacyjne i  turystycz-
ne, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi barowe, Usługi 
snack-barów, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi barów 
kawowych, Usługi przygotowywania i serwowania posiłków i napo-
jów, Usługi kawiarni, Usługi restauracyjne, Lodziarnie .
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(111) 350414 (220) 2021 09 07 (210) 533644
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Przytkowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZADRA
(510), (511) 28 Wyposażenie placów zabaw i  wesołych miasteczek, 
Karuzele i  kolejki w  wesołych miasteczkach, Karuzele do  parków 
tematycznych, Karuzele, kolejki i  urządzenia do  parków tematycz-
nych i wesołych miasteczek, Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne 
gadżety na  imprezy, Maskotki, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 
Karty do  gry, Gry planszowe, Zabawkowe zestawy wyścigowe, Za-
bawki [figurki] akcji, 41 Usługi w zakresie parków rozrywki i parków 
tematycznych, Udostępnianie obiektów i sprzętu na potrzeby tema-
tycznych parków rozrywki, Świadczenie usług w zakresie parków te-
matycznych, Usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, 
Usługi parków rozrywki, Usługi parków wodnych, Centra rozrywki, 
Usługi klubów [dyskotek], Usługi organizowania i  prowadzenia im-
prez rozrywkowych i  edukacyjnych, Usługi organizowania i  prowa-
dzenia imprez okolicznościowych, Organizowanie konkursów w ce-
lach rozrywkowych, Usługi organizowania i prowadzenia koncertów, 
Usługi produkcji widowisk i  przedstawień teatralnych, Wynajem 
wyposażenia placów zabaw i wesołych miasteczek, karuzeli, kolejek 
i  urządzeń do  parków tematycznych i  wesołych miasteczek, Kaba-
rety i dyskoteki, Organizacja widowisk, Usługi placów zabaw, Usługi 
wesołych miasteczek, Organizowanie, produkcja i wystawianie spek-
takli teatralnych, 43 Hotele, hostele i  pensjonaty, zakwaterowanie 
wakacyjne i  turystyczne, Zakwaterowanie wakacyjne i  turystycz-
ne, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi barowe, Usługi 
snack-barów, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi barów 
kawowych, Usługi przygotowywania i serwowania posiłków i napo-
jów, Usługi kawiarni, Usługi restauracyjne, Lodziarnie .

(111) 350415 (220) 2021 09 07 (210) 533661
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
(732) EKOPRES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKOPRES SPÓŁKA AKCYJNA
(540) 

(591) zielony, ciemnozielony, niebieski, czarny
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 26 .11 .03, 26 .11 .06, 26 .11 .07
(510), (511) 37 Budownictwo, budownictwo przemysłowe, montaż 
rusztowań, nadzór budowlany, wynajem koparek, wynajem sprzętu 
budowlanego .

(111) 350416 (220) 2021 09 07 (210) 533663
(151) 2022 01 20 (441) 2021 10 04
(732) MICHAŁ KUŚ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LL
(540) 

(591) złoty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .02
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy .

(111) 350417 (220) 2021 09 07 (210) 533664
(151) 2022 01 20 (441) 2021 10 04
(732) MICHAŁ KUŚ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NELLAMI
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy .

(111) 350418 (220) 2021 09 07 (210) 533668
(151) 2022 01 20 (441) 2021 10 04
(732) MICHAŁ KUŚ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NELLAMI
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy .

(111) 350419 (220) 2021 09 07 (210) 533670
(151) 2022 01 20 (441) 2021 10 04
(732) NOWODWORSKI SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nowodvorski
(540) 

(531) 26 .01 .01, 27 .05 .01
(510), (511) 9 Adaptory elektryczne, Akumulatory elektryczne, Alar-
my, Alarmy antywłamaniowe, Alarmy dźwiękowe, Alarmy pożarowe, 
Anteny, Aplikacje komputerowe do  pobrania, Barometry, Baterie 
do oświetlania, Baterie słoneczne, Bezpieczniki topikowe, Bransolet-
ki inteligentne, Cewki elektromagnetyczne, Cewki elektryczne, Chi-
py, układy scalone, Cyfrowe stacje meteorologiczne, Cyfrowe termo-
staty do  kontroli warunków klimatycznych, Częstotliwościomierze, 
Czujniki piezoelektryczne, Czujniki położenia LED, Detektory, Diody 
elektrolumiscencyjne z punktami kwantowymi QLED, Diody świecą-
ce LED, Dzwonki alarmowe elektryczne, Dzwonki będące urządze-
niami ostrzegającymi, Dżojstiki do  użytku z  komputerami, inne niż 
do gier wideo, Ekrany fluoryzujące, Ekrany wideo, Elektroniczne bre-
loki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, Elektroniczne 
etykietki na towarach, Elektroniczne sterowniki ECG do lamp i opraw 
oświetleniowych LED, Elektroniczne systemy kontroli dostępu 
do  drzwi ryglowanych, Elektroniczne tablice wyświetlające, Elek-
tryczne instalacje przeciwwłamaniowe, Elektryczne ściemniacze 
światła, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elektryczne 
urządzenia pomiarowe, Fotometry, Gaśnice, Gazometry, Głośniki, 
Głośniki inteligentne, Gniazdka elektryczne, Hologramy, Instalacje 
elektryczne, Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesa-
mi przemysłowymi, Instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, Inteli-
gentne bramy do komunikacji, Inteligentne bransoletki będące przy-
rządami pomiarowymi, Inteligentne kłódki, Inteligentne pierścionki, 
Inteligentne zamki, Inteligentne zamki do drzwi, Interaktywne tabli-
ce elektroniczne, Interaktywne terminale z  ekranami dotykowymi, 
Interfejsy audio, Interfejsy komputerowe, Kable elektryczne, Kable 
koncentryczne, Kable światłowodowe, Kalorymetry, Kamery termo-
wizyjne, Kamery wideo, Karty inteligentne z układem scalonym, Kijki 
do robienia sobie zdjęć, monopody ręczne, Klawiatury komputero-
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we, Klucze kryptograficzne do pobrania do otrzymywania i wydawa-
nia kryptowaluty, Kłódki, elektroniczne, Kodery magnetyczne, Kodo-
wane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, Kodowane karty 
magnetyczne, Kodowane karty-klucze, Kolektory elektryczne, Ko-
mórki fotowoltaiczne, Komputery, Komputery do noszenia na ciele 
lub w ubraniach, Komputery kieszonkowe PDA, Kondensatory, Kon-
densory optyczne, Końcówki stosowane w elektryce, Kryształy gale-
nitu będące detektorami, Lampy bezpieczeństwa LED, Lampy bły-
skowe do  aparatów fotograficznych, Lampy błyskowe stosowane 
w fotografii, Lampy ciemniowe stosowane w fotografii, Lampy elek-
tronowe, Lampy elektronowe próżniowe do zastosowania w nadajni-
kach radiowych, Lampy LED, Lampy optyczne, Lampy rentgenow-
skie, nie  do  celów medycznych, Lasery, nie  do  celów medycznych, 
Liczniki, Liczniki gęstości osnowy, Liczniki obrotów, Lupy jako przy-
rządy optyczne, Lustra do  kontroli pracy, Lustra jako przyrządy 
optyczne, Ładowarki do baterii, Łączniki elektryczne, Maszty do an-
ten bezprzewodowych, Maszyny i  urządzenia do  sondowania, Ma-
szyny z  oświetleniem LED, Materiały na  przewody instalacji elek-
trycznych, kable, Mierniki, Mierniki inteligentne, Mikrofony, 
Mikroprocesory, Monitory będące programami komputerowymi, 
Monitory LED, Monitory wyświetlające wideo do  noszenia na  ciele 
lub w ubraniach, Nadajniki sygnałów elektronicznych, Nadajniki tele-
komunikacyjne, Neony reklamowe, Numeryczne wyświetlacze elek-
troniczne, Obiektywy soczewkowe, Obiektywy powiększające, Obu-
dowy głośników, Ochronniki przepięciowe, Odbiorniki audiowizualne, 
Odgromniki, Oprawy oświetleniowe LED, Oprogramowanie do inteli-
gentnej produkcji, Oprogramowanie do inteligentnych domów, Opro-
gramowanie do oceny zachowania klientów w sklepach online, Opro-
gramowanie do  planowania, integrowania i  optymalizacji aplikacji 
inteligentne miasto, Oprogramowanie do prowadzenia sklepu onli-
ne, Oprogramowanie elektromechaniczne, Oprogramowanie firmo-
we, Oprogramowanie interfejsów, Oprogramowanie komputerowe, 
Oprogramowanie multimedialne, Oprogramowanie przemysłowe, 
Oprogramowanie sensoryczne, Oprogramowanie sprzętowe, Opro-
gramowanie symulacyjne, Oprogramowanie telekomunikacyjne, 
Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie wspomagające, 
Oprogramowanie zabezpieczające, Organiczne diody elektrolumi-
nescencyjne OLED, Osłony do gniazdek elektrycznych, Osłony prze-
ciwodblaskowe, Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycz-
nej, Pirometry, Platformy oprogramowania komputerowego, 
nagrane lub do pobrania, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzycz-
ne do pobierania, Płytki dla układów scalonych, Podręczne kompute-
ry przenośne, Podwodne lampy LED, Powłoki do identyfikacji prze-
wodów elektrycznych, Powłoki kabli elektrycznych, Półprzewodniki, 
Procesory centralne, Programy komputerowe nagrane, Programy 
komputerowe w  formie oprogramowania do  pobrania, Programy 
sterujące komputerowe, nagrane, Prostowniki, Pryzmaty w  optyce, 
Przekaźniki elektryczne, Przełączniki czasowe automatyczne, Prze-
łączniki elektryczne, Przemienniki, inwertory, Przetworniki elektrycz-
ne, Przewody akustyczne, Przewody elektryczne, Przyciski do dzwon-
ków, Przyrządy do  wskazywania temperatury, Przyrządy 
do wyznaczania azymutu, Przyrządy meteorologiczne, Przyrządy na-
wigacyjne, Przyrządy pomiarowe, Przyspieszeniomierze, Publikacje 
elektroniczne, do  pobrania, Pulpity rozdzielcze, Puszki odgałęźne, 
Puszki przyłączeniowe, Sferometry, Skanery jako urządzenia do prze-
twarzania danych, Skrzynki akumulatorowe, Skrzynki rozgałęźne, 
Soczewki optyczne, Solomierze, Sprzęt komputerowy, Sprzęt peryfe-
ryjny do komputerów, Sprzężenia elektryczne, Stacje ładowania dla 
pojazdów elektrycznych, Stateczniki stosowane w oświetleniu, Sta-
tywy do aparatów fotograficznych, Sterowniki do inteligentnych sys-
temów produkcyjnych, Sterowniki LED, Stroboskopy, Styki elektrycz-
ne, Subwoofery, Sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, Sygnały 
świetlne w  formie świateł błyskowych, Szafy rozdzielcze, Szalki Pe-
triego, Szklane obudowy do akumulatorów, Szkło optyczne, Światło-
wody, Świece LED, Tablety, Tablice ogłoszeniowe LED, Tablice roz-
dzielcze w  elektryczności, Tablice sterownicze w  elektryczności, 
Tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypad-
kom drogowym, Taśmy LED, Telewizory LED, Termohigrometry, Ter-
mometry nie  do  celów medycznych, Transformatory elektryczne, 
Transformatory podwyższające napięcie, Tranzystory, Tuleje łączące 
do  kabli elektrycznych, Tworniki w  elektryczności, Urządzenia 
do  analizy gazu, Urządzenia do  detekcji podczerwieni, Urządzenia 
do kontroli i regulacji ciepła, Urządzenia do lokalizowania dźwięku, 
Urządzenia do monitorowania niemowląt, Urządzenia do odtwarza-
nia dźwięku, Urządzenia do  pomiarów precyzyjnych, Urządzenia 

do pomiaru ciśnienia, Urządzenia do projekcji wirtualnych klawiatur, 
Urządzenia do  przetwarzania danych, Urządzenia do  rejestrowania 
dźwięku, Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia i przyrządy 
optyczne, Urządzenia monitorujące, inne niż do celów medycznych, 
Urządzenia oświetleniowe LED, Urządzenia przeciwzakłóceniowe 
w elektryczności, Urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii, 
Urządzenia telewizyjne, Urządzenia wideo do  monitorowania nie-
mowląt, Urządzenia zdalnego sterowania, Wilgotnościomierze, Wol-
tomierze, Wtyczki elektryczne, Wyładowcze lampy rurowe, elek-
tryczne, inne niż do  oświetlania, Wyłączniki samoczynne, 
Wyświetlacze LED, Wyświetlacze z  diodami LED, Wzbudniki elek-
tryczne, Wzmacniacze, Zamki elektryczne, Zelektryfikowane szyny 
do  zawieszania reflektorów punktowych, Zintegrowane moduły 
oświetlenia LED, Złącza do przewodów elektrycznych, Znaki świecą-
ce, Żarówki oświetleniowe LED, 11 Abażury, Abażury do lamp, Aba-
żury do lamp stołowych, Abażury do źródeł światła, Architektoniczne 
instalacje oświetlenia HID, Architektoniczne oprawy do oświetlenia, 
Architektoniczne światła skierowane w górę do instalacji w podłożu, 
Bakteriobójcze lampy do oczyszczania powietrza, Bezpłomieniowe 
świece z diodami elektroluminescencyjnymi LED, Czołówki, Dyfuzo-
ry będące częściami urządzeń oświetleniowych, Ekrany do nakiero-
wywania światła, Ekrany do regulowania światła, Elektroluminescen-
cyjne źródła światła, Elektryczne dekoracyjne kolorowe światełka, 
Elektryczne instalacje oświetleniowe, Elektryczne instalacje oświe-
tleniowe do wnętrz, Elektryczne lampy wyładowcze do celów oświe-
tleniowych, Elektryczne lampy żarowe, Elektryczne oprawy oświetle-
niowe do  wnętrz, Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, 
Elektryczne oświetlenie światłowodowe, Elektryczne systemy oświe-
tlenia szynowego, Elektryczne światełka okolicznościowe, Elektrycz-
ne światła nocne, Elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjne-
go, Elektryczne urządzenia oświetleniowe do  wnętrz, Elektryczne 
wyładowcze elementy instalacji oświetleniowej, Elektryczne żarówki 
fluorescencyjne, Elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej, 
Elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej do  użytku w  miej-
scach, niebezpiecznych, Elementy instalacji oświetleniowej na pod-
czerwień, Elementy odciążnikowe do  lamp wiszących, Elementy 
oświetleniowe, Filtry do  latarek, Filtry do  oświetlenia scenicznego, 
Filtry do urządzeń oświetleniowych, Filtry do użycia z lampami, Filtry 
kolorów do urządzeń oświetleniowych, Fluorescencyjne elektryczne 
elementy oświetleniowe do  wnętrz, Fluorescencyjne elementy 
oświetleniowe do wnętrz, Fluorescencyjne lampy o niskiej mocy wyj-
ściowej światła ultrafioletowego, Fluorescencyjne urządzenia oświe-
tleniowe do celów ewakuacji, zasilane na baterie, Halogenowe archi-
tektoniczne instalacje oświetleniowe, Halogenowe instalacje 
oświetlenia scenicznego, Halogenowe oprawy oświetleniowe, Ilumi-
natory światłowodowe, Instalacje do  lamp ulicznych, Instalacje 
do oświetlania choinek, Instalacje oświetlenia awaryjnego, Instalacje 
oświetlenia scenicznego HID, Instalacje oświetlenia żarowego, Insta-
lacje oświetleniowe, Instalacje oświetleniowe do basenów zamonto-
wane pod wodą, Instalacje oświetleniowe sceniczne do filmów, In-
stalacje oświetleniowe z  diodami elektroluminescencyjnymi LED, 
Japońskie lampiony papierowe, Kandelabry elektryczne, Kinkiety 
jako osprzęt oświetlenia elektrycznego, Klosze do lamp w formie ko-
minków, Klosze do lamp w formie kominków wykonane ze szkła, Klo-
sze kuliste do lamp, Kolorowe światełka do dekoracji świątecznych, 
Kołnierzowa oprawa oświetleniowa, Kominy do  lamp olejowych, 
Ksenonowe lampy łukowe, Kule lustrzane będące elementami oświe-
tleniowymi, Kuliste klosze do lamp, Lampiony, Lampiony elektryczne 
U, Lampiony na świece, Lampki biurkowe, Lampki do czytania, Lamp-
ki elektryczne na choinki, Lampki na choinki świąteczne, Lampki noc-
ne, Lampki nocne inne niż świeczki, Lampki oświetlenia wewnętrz-
nego, do  czytania, do  pojazdów, Lampki przyczepiane do  książki, 
Lampowe promienniki podczerwieni, Lampy akwariowe, Lampy 
awaryjne, Lampy bezpieczeństwa, Lampy bezpieczeństwa do użyt-
ku pod ziemią, Lampy bezpieczeństwa LED, Lampy biurkowe, Lampy 
do aparatów projekcyjnych, Lampy do aparatów projekcyjnych, Lam-
py do bezpiecznego oświetlenia, Lampy do celów oświetleniowych, 
Lampy do dekoracji świątecznych, Lampy do instalacji elektrycznych, 
Lampy do kasków, Lampy do kręcenia włosów, Lampy do namiotów, 
Lampy do oświetlania akwarium, Lampy do paznokci, Lampy do ukła-
dania włosów, Lampy do  umieszczania nad umywalkami, Lampy 
do  użycia na  wolnym powietrzu, Lampy elektryczne, Lampy elek-
tryczne do  oświetlenia wnętrz, Lampy elektryczne do  oświetlenia 
zewnętrznego, Lampy fluorescencyjne, Lampy fluorescencyjne 
do oświetlenia architektonicznego, Lampy fluorescencyjne do oświe-
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tlenia scenicznego, Lampy fluorescencyjne rurowe do  oświetlania, 
Lampy fluorescencyjne w kształcie rury, Lampy gazowe, Lampy halo-
genowe, Lampy halogenowe UV z oparami metalu, Lampy inspekcyj-
ne, Lampy jako urządzenia oświetleniowe, Lampy kierujące światło 
ku  górze, Lampy kwarcowe, Lampy kwarcowe do  opalania, Lampy 
kwarcowe ultrafioletowe do celów kosmetycznych, Lampy kwarco-
we ultrafioletowe, inne niż do celów medycznych, Lampy laborato-
ryjne, Lampy lecznicze, nie do celów medycznych, Lampy LED, Lam-
py luminescencyjne oświetleniowe, Lampy luminescencyjne 
oświetleniowe, Lampy łukowe, Lampy łukowe w rozumieniu wypo-
sażenia oświetleniowego, Lampy metalohalogenkowe, Lampy 
na energię słoneczną, Lampy na podczerwień, nie do celów medycz-
nych, Lampy nurkowe, Lampy olejowe, Lampy opalające, Lampy 
oświetleniowe, Lampy podłogowe, Lampy projekcyjne, Lampy próż-
niowe, Lampy punktowe do oświetlenia domowego, Lampy rtęcio-
we, Lampy rurowe wyładowcze do  oświetlenia, Lampy słoneczne, 
Lampy stojące, Lampy stołowe, Lampy stroboskopowe do dyskotek, 
Lampy stroboskopowe do  tworzenia efektów świetlnych, Lampy 
stroboskopowe ozdobne, Lampy studyjne, Lampy ścienne, Lampy 
uliczne, Lampy ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze, Lampy 
ultrafioletowe, nie  do  celów medycznych, Lampy UV nie  do  celów 
medycznych, Lampy w formie świeczki, Lampy wiszące, Lampy wyła-
dowcze, Lampy wyładowcze dużej intensywności, lampy wyładow-
cze elektryczne do  oświetlania, Lampy wyposażone w  rozsuwane 
wsporniki, Lampy z  elastycznym ramieniem, Lampy z  soczewkami 
Fresnela, Latarki, Latarki akumulatorowe, Latarki długopisowe, Latar-
ki kieszonkowe, Latarki kieszonkowe, elektryczne, Latarki LED, Latar-
ki na  energię słoneczną, Latarki wykorzystujące doładowywalne 
urządzenia elektryczne, Latarnie, Latarnie ceramiczne, Latarnie kem-
pingowe, Latarnie oświetleniowe, Listwy świetlne, Maszyny z oświe-
tleniem LED, Miniaturowe żarówki oświetleniowe, Mobilne wieże 
oświetleniowe, Neonowe lampy oświetleniowe, Nieprzezroczyste 
osłony do  lamp, Obudowy do  lamp, Oprawki do  lamp, Oprawki 
do  lamp elektrycznych, Oprawy do  elektrycznego oświetlania 
wnętrz, Oprawy oświetleniowe, Oprawy oświetleniowe do  użytku 
handlowego, Oprawy oświetleniowe do  użytku w  gospodarstwie 
domowym, Oprawy oświetleniowe LED, Oprawy oświetleniowe sufi-
towe, Oprawy, obudowy i  osłony do  oświetlenia, Osłony do  lamp, 
Osłony do  latami, Osłony szklane będące akcesoriami do  lamp sło-
necznych, Osprzęt do kinkietów, Osprzęt do lamp na podczerwień, 
Osprzęt do  oświetlenia, Osprzęt do  oświetlenia ściennego inny niż 
włączniki, Osprzęt do oświetlenia światłowodowego, Osprzęt do ża-
rówek, Osprzęt oświetleniowy, Oświetlacze podczerwieni, Oświetle-
nie awaryjne, Oświetlenie bezpieczeństwa, Oświetlenie bezpieczeń-
stwa obsługiwane przez fotokomórki, Oświetlenie bezpieczeństwa 
zawierające czujnik ciepła, Oświetlenie bezpieczeństwa zawierające 
czujnik na  podczerwień, Oświetlenie bezpieczeństwa zawierające 
czujnik ruchu, Oświetlenie dachowe w postaci lamp, Oświetlenie de-
koracyjne, Oświetlenie dekoracyjne na choinki, Oświetlenie do akwa-
riów, Oświetlenie do celów wystawowych, Oświetlenie do montażu 
na ścianie, Oświetlenie do stawów wodnych, Oświetlenie do zastoso-
wania w  systemach bezpieczeństwa, Oświetlenie elektryczne, 
Oświetlenie i reflektory do pojazdów, Oświetlenie kopułowe do me-
bli, Oświetlenie nastrojowe, Oświetlenie nastrojowe L E D, Oświetle-
nie ogrodowe, Oświetlenie pulpitów na  nuty, Oświetlenie solarne, 
Oświetlenie stroboskopowe do  tworzenia efektów świetlnych, 
Oświetlenie stroboskopowe ozdobne, Oświetlenie sufitowe, Oświe-
tlenie sufitowe typu downlight, Oświetlenie ścienne, Oświetlenie 
typu L E D zewnętrzne, Oświetlenie wewnętrzne do lodówek, Oświe-
tlenie wystawowe, Oświetleniowa lampa gazowana, Oświetleniowe 
lampy do projektorów, Oświetleniowe lampy wyładowcze, Ozdobne 
oświetlenie na  gaz, Ozdobne zestawy oświetleniowe, Ozdobne ze-
stawy oświetleniowe na  gaz, Ozdoby choinkowe w  postaci lamp, 
Ozdoby oświetleniowe będące częściami armatury, Ozdoby świetlne 
na  drzewka bożonarodzeniowe w  postaci światełek elektrycznych, 
Palniki do lamp, Palniki żarowe, Panele oświetleniowe, Pasma świetl-
ne, Oświetlenie PLS, Płytowe płaskie urządzenia oświetleniowe, Po-
chodnie, Podstawy do lamp nieelektrycznych, Podstawy lamp, Pod-
stawy przystosowane do  montażu lamp, Podświetlane kule 
dyskotekowe, Podświetlane przyciski, Podwodne lampy LED, Prze-
mysłowe oprawy oświetleniowe, Przenośne lampiony chochin, Prze-
nośne lampiony papierowe, Przenośne lampy oświetleniowe, Prze-
nośne lampy ręczne oświetleniowe, Przenośne szperacze, Przewody 
świetlne do celów oświetleniowych, Reflektory, Reflektory do ilumi-
natorów, Reflektory do kontroli świetlnej, Reflektory do lamp, Reflek-

tory do odbijania światła, Reflektory do opraw oświetleniowych sto-
sowanych na przestrzeniach wielkich, Reflektory filmowe, Reflektory 
oświetleniowe, Reflektory poszukiwawcze, Reflektory poszukiwaw-
cze o  dużej intensywności, Reflektory przystosowane do  urządzeń 
oświetleniowych, Reflektory punktowe, Ręczne lampy elektryczne 
inne niż do użytku fotograficznego, Ręczne reflektory punktowe, Ro-
werowe światełka odblaskowe, Rozpraszacz światła, Rurowe lampy 
wyładowcze do celów oświetleniowych, Rurowe lampy wyładowcze 
do oświetlenia, Rury oświetleniowe, Rury oświetleniowe będące czę-
ściami urządzeń zabijających owady, Rzutniki światła, Rzutniki świa-
tła laserowego, Samoświecące źródła światła, Słupy latami, Stelaże 
do abażurów, Stojaki do lamp, Stojące lampy, Stojące lampy papiero-
we andon, Sufitowe lampy wiszące, Szklane osłony na  lampy, Szkła 
do lamp, Szkła do lamp, Sznury kolorowych lampek u, Sznury koloro-
wych lampek do celów dekoracyjnych, Sznury lampek, Szyny oświe-
tleniowe, Szyny zawieszone niezelektryfikowane do  elektrycznej 
oprawy oświetleniowej, Światełka elektryczne do  ozdób świątecz-
nych, Światełka linkowe, łańcuchy z lampkami, Światełka na choinki 
inne niż świece, Światła akcentowe do użytku wewnętrznego, Świa-
tła do dekoracji świątecznych, Światła do instalacji na zewnątrz, Świa-
tła do lamp wyładowczych, Światła do mocowania na szynach, Świa-
tła do  pojazdów, Światła drogowe, Światła kontrolne, Światła 
punktowe do  oświetlenia domowego, Światła stroboskopowe 
do  dyskotek, Światła sufitowe, Światła wabiące ryby, Światła wspo-
magające wzrost roślin, Światłowodowe instalacje oświetleniowe, 
Świecące numery na  domy, Świece bezpłomieniowe, Świece elek-
tryczne, Świece elektryczne na baterie, Świece LED, Świetlówki, Świe-
tlówki kompaktowe CFL, Transformatory oświetleniowe, Uchwyty 
lamp, Ultrafioletowe urządzenia do opalania całego ciała, Ultrafiole-
towe urządzenia do  opalania twarzy, Urządzenia do  opalania się 
w  postaci lamp kwarcowych, Urządzenia do  oświetlania pojazdów, 
Urządzenia do  oświetlania za  pomocą diod elektroluminescencyj-
nych LED, Urządzenia do oświetlenia scenicznego, Urządzenia i insta-
lacje do oświetlania, Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Urządze-
nia LED do  suszenia paznokci, Urządzenia oświetlenia awaryjnego, 
Urządzenia oświetlenia scenicznego do filmów, Urządzenia oświetle-
niowe, Urządzenia oświetleniowe do gablot wystawowych, Urządze-
nia oświetleniowe LED, Urządzenia oświetleniowe sterowane kom-
puterowo, Urządzenia oświetleniowe z  ogniwami słonecznymi, 
Urządzenia oświetleniowe z  organicznymi diodami elektrolumine-
scencyjnymi OLED, Urządzenia oświetleniowe zawierające światłowo-
dy, Wiatraki sufitowe z wbudowanymi światłami, Wiszące oświetlenie 
fluorescencyjne, Włókna magnezowe stosowane w oświetleniu, Wol-
nostojące papierowe lampiony, Wskaźniki laserowe w postaci latarek, 
Zapachowe świece elektryczne, Zawieszenia do lamp, Zespoły świetl-
ne, Zestawy oświetlenia LED do znaków podświetlanych, Zwieńczenia 
lamp, Źródła światła inne niż do celów medycznych lub fotograficz-
nych, Źródła światła o pełnym spektrum światła, Żaluzje do odbijania 
światła, Żaluzje do  regulacji światła, Żaluzje oświetleniowe, Żarniki 
do  lamp elektrycznych, Żarówki do  lamp wyładowczych, Żarówki 
do latarek, Żarówki do przyrządów optycznych, Żarówki do reflekto-
rów przednich, Żarówki elektryczne, Żarówki fluorescencyjne, Ża-
rówki grzewcze dla żółwi, Żarówki halogenowe, Żarówki i akcesoria 
do nich, Żarówki oświetleniowe, Żarówki oświetleniowe LED, Żarzą-
ce się urządzenia oświetleniowe do celów ewakuacyjnych, zasilane 
na baterie, Żyrandole, 35 Administrowanie sprzedażą, Badanie ryn-
ku, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu 
i promocji, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów 
i  usług, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych 
i promocyjnych, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Handlowe 
informacje i  porady udzielane konsumentom w  wyborze towarów 
i  usług, Informacje i  doradztwo w  zakresie handlu zagranicznego, 
Kampanie marketingowe, Kompilacja reklam, Marketing afiliacyjny, 
Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing internetowy, 
Marketing ukierunkowany, Oferowanie w  Internecie produktów 
w zakresie handlu detalicznego, Oferowanie w Internecie produktów 
w  zakresie handlu hurtowego, Oferowanie w  mediach produktów 
w zakresie handlu detalicznego, Oferowanie w mediach produktów 
w zakresie handlu hurtowego, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Po-
średnictwo w  zakresie transakcji handlowych i  umów handlowych, 
Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, Produkcja na-
grań dźwiękowych w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo 
w celach reklamowych, Produkcja wizualnych materiałów reklamo-
wych, Promocja, reklama i  marketing stron internetowych on-line, 
Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Promo-
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wanie działalności gospodarczej, Promowanie korzyści z energoosz-
czędnych technologii oświetlenia dla profesjonalistów w dziedzinie 
oświetlenia, Promowanie projektów innych osób poprzez udostęp-
nianie portfolio online za pośrednictwem strony Internetowej, Przy-
gotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie reklam, 
Publikowanie druków do celów reklamowych, Publikowanie druków 
do celów reklamowych w postaci elektronicznej, Publikowanie litera-
tury reklamowej, Publikowanie materiałów i  tekstów reklamowych, 
Publikowanie materiałów reklamowych, Publikowanie tekstów rekla-
mowych, Redagowanie tekstów reklamowych, Reklama bizneso-
wych stron internetowych, Reklama i  usługi reklamowe, Reklama 
na billboardach elektronicznych, Reklama online poprzez kompute-
rowe sieci komunikacyjne, Reklama poprzez wszystkie publiczne 
środki komunikacji, Reklama towarów i  usług sprzedawców online 
za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, Reklama 
w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama w prasie popular-
nej i profesjonalnej, Reklama za pomocą marketingu bezpośrednie-
go, Reklama za  pośrednictwem mediów elektronicznych, w  szcze-
gólności Internetu, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklama za  pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama 
za pośrednictwem telefonu, Reklama zewnętrzna, Reklama związana 
z transportem i dostawą, Reklamy radiowe i telewizyjne, Skompute-
ryzowana promocja działalności gospodarczej, Skomputeryzowane 
usługi w zakresie składania zamówień online, Świadczenie usług po-
równania cen online, Udostępnianie informacji o produktach konsu-
menckich, Udostępnianie online przewodników reklamowych za-
wierających towary i  usługi osób trzecich prowadzących handel 
online w  Internecie, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu 
reklamowego i mediów, Udzielanie porad dla konsumentów o pro-
duktach, Umieszczanie reklam, Usługi administracyjne w  zakresie 
rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, Usługi agencji eksportowo-
-importowych, Usługi aukcyjne, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Usługi reklamowe w celu zwiększa-
nia świadomości społecznej w zakresie spraw środowiskowych, Usłu-
gi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej dotyczące fran-
chisingu, Usługi reklamowe w  zakresie sprzedaży towarów, Usługi 
reklamowe, w  tym reklama on-line w  sieci komputerowej, Usługi 
sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi świadczone 
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsię-
biorstw przemysłowych lub handlowych lub w  zarządzaniu nimi, 
Usługi w  zakresie targów i  wystaw handlowych, Usługi w  zakresie 
zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni i punktów 
sprzedaży detalicznej, Usługi współpracy z blogerami, Usługi zaopa-
trzenia osób trzecich jako zakupy produktów i  usług dla innych, 
Przedsiębiorstw, Usługi zarządzania łańcuchem dostaw, Usługi za-
rządzania społecznością online, Usługi zarządzania zapasami, Usługi 
związane z publiczną prezentacją produktów, Wsparcie w dziedzinie 
komercjalizacji produktów, Zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie rankingów 
użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie 
administracyjne zamówieniami na zakup w ramach usług świadczo-
nych przez firmy wysyłkowe, Zawieranie umów w zakresie reklamy 
i promocji na rzecz osób trzecich, Zgrupowanie na rzecz osób trze-
cich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i ku-
pować te towary na  stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży 
oświetlenia, urządzeń i instalacji do oświetlania, lamp, Zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z oświe-
tleniem, urządzeniami i  instalacjami do  oświetlania, lampami, 42 
Analizy komputerowe, Analizy laboratoryjne, Analizy naukowe 
wspomagane komputerowo, Audyt energetyczny, Badania chemicz-
no-technologiczne, Badania dotyczące bezpieczeństwa elektryczne-
go, Badania dotyczące maszyn budowlanych, Badania dotyczące 
maszyn przemysłowych, Badania dotyczące przetwarzania danych, 
Badania i opracowywanie projektów technicznych, Badania materia-
łowe, Badania nad oprzyrządowaniem, Badania nad procesami prze-
mysłowymi, Badania naukowe i  przemysłowe, Badania naukowe 
i  technologiczne związane z  mapowaniem patentów, Badania na-
ukowe prowadzone przy użyciu baz danych, Badania techniczne, Ba-
dania w dziedzinie energii, Badania w dziedzinie mechaniki, Badania 
w dziedzinie spawania, Badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, 
Badania w dziedzinie techniki, Badania w dziedzinie technologii in-
formacyjnej, Badania w dziedzinie technologii pomiarowych, Bada-
nia w dziedzinie technologii przetwarzania danych, Badania w dzie-
dzinie technologii przetwarzania półprzewodników, Badania 

w zakresie konstrukcji budynków lub urbanistyki, Badania w zakresie 
maszyn produkcyjnych, Badania w zakresie metali, Badania w zakre-
sie nowych produktów, Badania z zakresu skomputeryzowanej auto-
matyzacji procesów technicznych, Badania związane ze skomputery-
zowaną automatyzacją procesów przemysłowych, Certyfikacja 
danych za  pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], Do-
radztwo techniczne dotyczące wykorzystania materiałów do  przy-
gotowywania obwodów elektronicznych, Doradztwo techniczne 
w zakresie produkcji półprzewodników, Doradztwo techniczne w za-
kresie przemysłu lekkiego, Doradztwo techniczne związane z  pro-
gramowaniem komputerów, Doradztwo technologiczne, Doradz-
two technologiczne w  zakresie produkcji i  używania energii, 
Doradztwo w  dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradz-
two w  zakresie badań naukowych, Doradztwo w  zakresie badań 
przemysłowych, Doradztwo w  zakresie oszczędności energii, Do-
radztwo związane z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopa-
trzenia w prąd i energię, Ekspertyzy w zakresie technologii, Integra-
cja systemów i  sieci komputerowych, Inżynieria komputerowa, 
Konsultacje techniczne z zakresu rozwoju produktu, Kontrola i testo-
wanie jakości, Kontrola jakości towarów i usług, Kontrola jakości w za-
kresie systemów komputerowych, Kontrola maszyn i urządzeń prze-
mysłowych, Laboratoria badawcze, Usługi świadczone przez 
laboratoria naukowe, Laboratoria optyczne, Monitoring systemów 
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie 
działań mających wpływ na środowisko w obrębie budynków, Moni-
torowanie wydarzeń mających wpływ na środowisko w obrębie bu-
dynków, Opracowania technologiczne w zakresie obrabiarek, Opra-
cowanie projektów technicznych w  dziedzinie budownictwa, 
Opracowywanie badań technicznych, Opracowywanie i testowanie 
metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, Opra-
cowywanie komputerów, Opracowywanie maszyn przemysłowych, 
Opracowywanie metod pomiarowych i testujących, Opracowywanie 
nowych produktów, Opracowywanie nowych technologii dla osób 
trzecich, Opracowywanie podręczników technicznych, Opracowy-
wanie powłok na  metale, Opracowywanie powłok na  niemetale, 
Opracowywanie procesów przemysłowych, Opracowywanie pro-
duktów konsumenckich, Opracowywanie produktów przemysło-
wych, Opracowywanie sieci komputerowych, Opracowywanie 
sprzętu komputerowego, Opracowywanie systemów do przesyłania 
danych, Opracowywanie systemów do  zarządzania energią i  prą-
dem, Opracowywanie systemów komputerowych, Opracowywanie 
systemów przechowywania danych, Opracowywanie systemów 
przetwarzania danych, Opracowywanie technik obróbki skrawa-
niem, Opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, Opraco-
wywanie urządzeń do testowania przewodów elektrycznych, Opra-
cowywanie zespołów zasilających, Planowanie techniczne 
i  zarządzanie projektami technicznymi w  zakresie opracowywania 
sprzętu oświetleniowego, Porady techniczne związane z działaniami 
mającymi na celu oszczędzanie energii, Prace badawczo-rozwojowe 
dla osób trzecich, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produk-
tami, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób 
trzecich, Prace badawczo-rozwojowe nad produktami, Prace badaw-
czo-rozwojowe w  zakresie nowych produktów dla osób trzecich 
w  dziedzinie tworzyw sztucznych, Profesjonalne doradztwo doty-
czące technologii, Profesjonalne doradztwo w  zakresie ergonomii, 
Profesjonalne doradztwo w  zakresie wydajności energetycznej 
w  budynkach, Profesjonalne doradztwo związane z  zachowaniem 
energii, Programowanie oprogramowania do  oceny zachowania 
klientów w sklepach online, Projektowanie budowlane, Projektowa-
nie dekoracji wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, 
Projektowanie i  opracowywanie aparatury, przyrządów i  sprzętu 
do  bezprzewodowej transmisji danych, Projektowanie i  opracowy-
wanie komputerowych urządzeń peryferyjnych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, 
Projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych 
elektronicznych, Projektowanie i opracowywanie systemów do prze-
chowywania danych, Projektowanie i  opracowywanie systemów 
do  wprowadzania danych, Projektowanie i  opracowywanie syste-
mów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetla-
nia i przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie sys-
temów do  wyświetlania danych, Projektowanie i  opracowywanie 
systemów komputerowych, Projektowanie i  opracowywanie syste-
mów przetwarzania danych, Projektowanie i  opracowywanie urzą-
dzeń do  przetwarzania danych, Projektowanie i  planowanie tech-
niczne oczyszczalni wody, Projektowanie i  rozwój sprzętu 
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komputerowego, Projektowanie komputerów i  oprogramowania 
komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, Projekto-
wanie maszyn przemysłowych, Projektowanie maszyn specjalistycz-
nych, Projektowanie maszyn specjalistycznych wykorzystywanych 
do produkcji sprzętu oświetleniowego, Projektowanie mikroczipów 
komputerowych, Projektowanie modeli, Projektowanie modeli ma-
tematycznych, Projektowanie płytek obwodów elektrycznych, Pro-
jektowanie systemów elektronicznych, Projektowanie systemów 
elektrycznych, Projektowanie systemów komputerowych, Projekto-
wanie systemów komunikacyjnych, Projektowanie systemów oświe-
tleniowych, Projektowanie umeblowania, Projektowanie urządzeń 
diagnostycznych, Projektowanie urządzeń i przyrządów mechanicz-
nych, elektromechanicznych i  optoelektronicznych, Projekty archi-
tektoniczne w  zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, Prowadzenie 
badań i opracowywanie projektów technicznych, związane z wyko-
rzystywaniem naturalnych źródeł energii, Przemysłowe analizy 
i usługi badawcze, Przeprowadzanie testów przemysłowych, Przygo-
towywanie programów komputerowych do  przetwarzania danych, 
Przygotowywanie raportów dotyczących badań technologicznych, 
Rejestrowanie danych dotyczących zużycia energii w  budynkach, 
Renderowanie grafiki komputerowej, Rozwój sprzętu komputerowe-
go, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kompute-
rowego, Rysowanie konstrukcji, Sporządzanie planów budowlanych 
obiektów rekreacyjnych, Sporządzanie projektów i opracowywanie 
systemów fotowoltaicznych, Sporządzanie raportów dotyczących 
badań technicznych, Sporządzanie raportów technologicznych, 
Analizy systemów komputerowych, Testowanie maszyn, Testowanie 
surowców, Tworzenie i prowadzenie stron internetowych, Tworzenie 
programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, do-
pasowania i związanej z nimi wizualizacji, Tworzenie, projektowanie 
i utrzymywanie stron internetowych, Udostępnianie strony interne-
towej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, Udzielanie infor-
macji dotyczących wzornictwa przemysłowego, Udzielanie informa-
cji na  temat usług analiz i  badań przemysłowych, Udzielanie 
informacji w dziedzinie opracowywania produktów, Udzielanie po-
rad technicznych związanych ze  środkami oszczędności energii, 
Usługi analiz i  testów związane z urządzeniami inżynierii elektrycz-
nej, Usługi architektoniczne w  zakresie projektowania budynków 
komercyjnych, Usługi architektoniczne w  zakresie projektowania 
budynków przemysłowych, Usługi badania kompatybilności elektro-
magnetycznej, Usługi badawczo-rozwojowe, Usługi diagnostyki 
komputerowej, Usługi doradcze dotyczące zużycia energii, Usługi 
doradcze w  dziedzinie projektowania systemów informacyjnych, 
Usługi doradcze w zakresie testowania materiałów, Usługi doradcze 
związane z  wydajnością energetyczną, Usługi doradztwa technicz-
nego związane z programowaniem komputerowym, Usługi doradz-
twa technologicznego w  dziedzinie generowania energii alterna-
tywnych, Usługi inżynieryjne w  zakresie diagnostyki układów 
scalonych, Usługi konsultacyjne w  zakresie technologii kontroli, 
Usługi laboratoryjne w zakresie badań optycznych, Usługi pomiarów 
technicznych, Usługi projektowania dotyczące architektury, Usługi 
projektowania dotyczące narzędzi do obróbki metali, Usługi projek-
towania mebli, Usługi projektowania obiektów biznesowych, Usługi 
projektowania opakowań przemysłowych, Usługi projektowania 
przestrzeni handlu detalicznego, Usługi projektowania systemów 
do  wyświetlania w  celach promocyjnych, Usługi projektowania 
wnętrz uwzględniające zasady feng shui, Usługi projektowe dotyczą-
ce nieruchomości mieszkalnych, Usługi testowania systemów alar-
mowych i monitorujących, Usługi w dziedzinie wzornictwa przemy-
słowego, Usługi w  dziedzinie wzornictwa przemysłowego 
dotyczącego komputerów, Usługi w zakresie architektury i projekto-
wania wnętrz, Usługi w zakresie badań komputerowych, Usługi w za-
kresie grafiki komputerowej, Usługi w zakresie komputerowego pro-
jektowania części i form, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa 
i  odzyskiwania systemów, informatycznych, Usługi w  zakresie pro-
jektowania i programowania komputerów, Usługi w zakresie projek-
towania wnętrz sklepów, Usługi w zakresie projektowania wystroju 
wnętrz biurowych, Usługi w zakresie projektowania wystroju wnętrz 
domowych, Usługi w  zakresie sieci komputerowej, Wykrywanie 
i  usuwanie usterek w  sprzęcie i  oprogramowaniu komputerowym, 
Wynajem sprzętu naukowego i  technologicznego, Wypożyczanie 
sprzętu i urządzeń komputerowych, Zapewnianie infrastruktury cen-
trów danych, Zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie 
elektronicznego przetwarzania danych EDP, Zarządzanie projektami 
komputerowymi, Zarządzanie projektami w zakresie technologii in-

formacyjnych, Zarządzanie techniczne sprzętem gospodarstwa do-
mowego i sprzętem komputerowym, Zarządzanie usługami w zakre-
sie technologii informacyjnych TTSM, Zdalne administrowanie 
serwerem .

(111) 350420 (220) 2021 09 07 (210) 533671
(151) 2022 01 20 (441) 2021 10 04
(732) PRIVATE LABEL TISSUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rawa Mazowiecka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HORECA czysty biznes
(540) 

(531) 26 .04 .02, 27 .05 .01
(510), (511) 3 Produkty toaletowe, chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, 10 Maseczki ochronne papierowe, Prześcieradła pa-
pierowe na  łóżka, 16 Papier higieniczny, papier toaletowy, Ręczniki 
papierowe, Chusteczki do nosa [papierowe], Serwetki stołowe papie-
rowe, serwety na stół papierowe, 21 Dozowniki papieru toaletowego 
i ręczników, 24 Papierowe narzuty na łóżka .

(111) 350421 (220) 2021 09 07 (210) 533672
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) STOWARZYSZENIE PROKURATORÓW LEX SUPER OMNIA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Niezależni Prokuratorzy
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .05 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i  instruktażowe, Organizowanie 
konferencji, kongresów i  wystaw, Publikowanie, sprawozdawczość 
i pisanie tekstów .

(111) 350422 (220) 2021 09 07 (210) 533673
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) STOWARZYSZENIE PROKURATORÓW LEX SUPER OMNIA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LEX SUPER OMNIA
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 07 .03 .11, 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .04 .02
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i  instruktażowe, Organizowanie 
konferencji, kongresów i  wystaw, Publikowanie, sprawozdawczość 
i pisanie tekstów .
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(111) 350423 (220) 2021 09 08 (210) 533718
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) BONDI S .BONDYRA, E .BONDYRA, A .PHILLIPS-KNOFF SPÓŁKA 
JAWNA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BONDI
(510), (511) 36 Doradztwo w sprawach finansowych, Handel waluta-
mi i wymiana walut, Inwestycje finansowe, Organizowanie wynajmu 
nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Transak-
cje finansowe, Udzielanie informacji finansowych, Usługi związane 
z  majątkiem nieruchomym, Wycena finansowa, Wycena nierucho-
mości, Wynajem mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej, Wyna-
jem zakwaterowania [mieszkania], Zarządzanie nieruchomością .

(111) 350424 (220) 2021 09 08 (210) 533720
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) STENSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sauber bei stenson
(540) 

(591) czarny, czerwony, złoty, biały
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 3 Płyny do prania, Dodatki do prania, Proszki do prania, 
Mydła do prania, Środki zmiękczające do prania, Preparaty chemicz-
ne do prania, Preparaty do prania chemicznego, Środki do prania tka-
nin, środki ochronne do prania, Płyny do prania chemicznego, Pre-
paraty do prania przyciągające brud, kulki do prania z detergentem, 
Środki do płukania prania, Olejki eteryczne jako zapachy do prania, 
Dodatki do prania do zmiękczania wody, Soda krystaliczna do czysz-
czenia, Preparaty do  czyszczenia tkanin, Środki do  mycia naczyń 
kuchennych i  stołowych, Pasty do  czyszczenia butów, mieszanki 
detergentów do  czyszczenia butów, Środki do  czyszczenia obuwia 
[preparaty], Płyny do  czyszczenia przedniej szyby samochodowej, 
Preparaty do czyszczenia zębów, Płyny do czyszczenia zębów, Środki 
do  czyszczenia zębów, Płyn do  czyszczenia zębów, Żele do  czysz-
czenia zębów, Proszek do  czyszczenia zębów, Preparaty do  czysz-
czenia zębów, Preparaty do czyszczenia zębów przeznaczone do żu-
cia, Środki do  czyszczenia zębów i  płyny do  płukania jamy ustnej, 
Proszek do  zmywarek, Tabletki do  zmywarek, Płynne detergenty 
do  zmywarek, Środki do  płukania zmywarek, Detergenty do  zmy-
wania naczyń, Środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń, De-
tergenty do zmywarek w postaci żelu, Środki do płukania zmywarek 
do naczyń .

(111) 350425 (220) 2021 09 10 (210) 533772
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) CERAMIKA COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kopaniny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CC CERAMIKA COLOR
(540) 

(531) 27 .05 .01

(510), (511) 19 Płytki niemetalowe dla budownictwa, Płytki ceramicz-
ne ścienne i podłogowe, Oblicówki niemetalowe, okładziny niemeta-
lowe dla budownictwa, Posadzki niemetalowe, Mozaiki dla budow-
nictwa .

(111) 350426 (220) 2021 09 10 (210) 533773
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) CERAMIKA COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kopaniny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CC CERAMIKA COLOR
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 19 Płytki niemetalowe dla budownictwa, Płytki ceramicz-
ne ścienne i podłogowe, Oblicówki niemetalowe, okładziny niemeta-
lowe dla budownictwa, Posadzki niemetalowe, Mozaiki dla budow-
nictwa .

(111) 350427 (220) 2021 08 23 (210) 533045
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) DULIAN MICHAŁ TIPI TAMBOO, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAMBOO
(540) 

(591) brązowy, beżowy, czarny
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .03 .04
(510), (511) 28 Artykuły do  zabawy dla dzieci, Namioty do  zabawy 
w pomieszczeniach, Zabawki dla dzieci .

(111) 350428 (220) 2021 08 23 (210) 533035
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) MAZUR CEZARY HYDRO-FLEX, Stargard (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MultiPRESS
(540) 

(591) biały, czarny, ciemnoczerwony, jasnoczerwony
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .05, 26 .04 .12, 26 .04 .16, 
26 .04 .18, 26 .11 .08, 26 .11 .10, 26 .11 .11, 26 .04 .03, 26 .04 .09, 26 .04 .18
(510), (511) 7 Maszyny do  produkcji przewodów, Pompy hydraulicz-
ne, Rozdzielacze hydrauliczne, Szybkozłącza hydrauliczne, Zawory 
hydrauliczne, Złącza hydrauliczne, 17 Węże gumowe przemysłowe, 
Węże gumowe z oplotami metalowymi lub tekstylnymi do zastosowa-
nia w hydraulice niskiego i wysokiego ciśnienia, Węże hydrauliczne .

(111) 350429 (220) 2021 08 23 (210) 533097
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
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(732) FORYSIAK DAWID, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOOVIN INTERIORS
(510), (511) 42 Projektowanie wnętrz komercyjnych, Projektowanie 
wnętrz budynków, Projektowanie wystroju wnętrz sklepów, Pro-
jektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Planowanie prze-
strzenne [projektowanie] wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz 
dla sklepów, Projektowanie dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie 
doboru pokrowców na  meble [projektowanie wnętrz], Doradztwo 
związane z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], 
Doradztwo w zakresie doboru zasłon [projektowanie wnętrz], Usługi 
projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi w zakre-
sie planowania osiedli mieszkaniowych, Planowanie i projektowanie 
osiedli mieszkaniowych, Usługi architektury wnętrz, Usługi projek-
towania wnętrz budynków, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, 
Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, Usługi 
w  zakresie projektowania wnętrz sklepów, Usługi konsultacyjne 
w  zakresie projektowania wnętrz, Usługi doradcze w  zakresie pro-
jektowania wnętrz, Usługi w zakresie projektowania wnętrz butików, 
Usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, Usługi w za-
kresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, Usługi w zakresie 
projektowania wystroju wnętrz domowych, Usługi w  zakresie pro-
jektowania dotyczące wnętrz sklepów, Świadczenie usług w zakresie 
projektowania wnętrz statków, Świadczenie usług w zakresie projek-
towania wnętrz budynków, Usługi projektowania wnętrz uwzględ-
niające zasady feng shui, Świadczenie usług w zakresie projektowa-
nia wnętrz samochodów, Usługi informacyjne dotyczące łączenia 
kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, Usługi 
w zakresie projektowania wnętrz oraz usługi informacyjne i doradcze 
w  tym zakresie, Usługi informacyjne dotyczące harmonizacji kolo-
rów, farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, Udostępnia-
nie strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, 
Usługi w  zakresie projektowania wnętrz dla branży detalicznej, Ar-
chitektura, Usługi architektoniczne, Projektowanie architektoniczne, 
Badania dotyczące architektury, Profesjonalne doradztwo w zakresie 
architektury, Usługi doradcze z zakresu architektury, Usługi architek-
toniczne i inżynieryjne, Usługi projektowania dotyczące architektu-
ry, Usługi konsultacyjne dotyczące architektury, Przygotowywanie 
projektu architektonicznego, Usługi architektoniczne i  planowania 
urbanistycznego, Przygotowywanie raportów architektonicznych, 
Badania architektoniczne, Przygotowywanie planów architektonicz-
nych, Zarządzanie projektami architektonicznymi .

(111) 350430 (220) 2021 08 23 (210) 533100
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) FORYSIAK DAWID, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NUX APARTMENTS
(540) 

(591) czarny, jasnobrązowy, biały
(531) 26 .11 .02, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 37 Remont nieruchomości, Remontowanie budynków, 
Nadzór nad remontami budynków, Usługi w zakresie remontów bu-
dynków, Usługi doradcze dotyczące remontów budynków, Usługi 
doradcze w  zakresie remontów budynków, Usługi malowania de-
koracyjnego, Malowanie i prace dekoratorskie w budynkach, Usługi 
w zakresie malowania i prac dekoratorskich, Malowanie powierzchni 
wewnętrznych i zewnętrznych, Usługi tynkowania, Brukarstwo i ka-
felkowanie, Budowa domów, Budowa pomieszczeń, Budowa nie-
ruchomości mieszkalnych, Budowa nieruchomości komercyjnych, 
Budowa nieruchomości [budownictwo], Budownictwo, Informacja 
o naprawach, Instalacja mebli, Instalacja systemów oświetleniowych, 
Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja urządzeń łazienko-

wych, Instalowanie osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach miesz-
kalnych, Instalowanie wyposażenia budynków, Konserwacja budyn-
ków, Konserwacja i naprawa budynków, Konserwacja nieruchomości, 
Konsultacje budowlane, Montaż podłóg drewnianych, Montaż pod-
łóg laminowanych, Murarstwo, Renowacja budynków, Tapetowanie, 
Usługi budowlane w  zakresie budynków mieszkalnych, Doradztwo 
dotyczące budownictwa mieszkalnego i budynków, Usługi odnawia-
nia mieszkań .

(111) 350431 (220) 2021 08 20 (210) 532914
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) ADAMSKI WOJCIECH, BRYCHCY MATEUSZ LOOK@MENU 
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) look@menu
(510), (511) 35 Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, Administrowanie programami lojal-
ności konsumenta, Aktualizacja i utrzymywanie danych w kompute-
rowych bazach danych, Bezpośrednia reklama pocztowa, Handlowe 
informacje i  porady udzielane konsumentom w  wyborze towarów 
i  usług, Indeksowanie stron internetowych w  celach handlowych 
lub reklamowych, Pozyskiwanie danych do  komputerowych baz 
danych, Marketing ukierunkowany, Marketing w  ramach wydawa-
nia oprogramowania, Prezentowanie produktów w  mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Rekla-
ma online za  pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, 
Reklama online za  pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama 
poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trze-
cich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama, Reklama 
typu „płać za kliknięcie”, Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa 
w handlu, 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Hosting aplikacji 
interaktywnych, Hosting aplikacji mobilnych, Hosting aplikacji multi-
medialnych, Hosting blogów, Hosting edukacyjnych treści multime-
dialnych, Hosting elektronicznych przestrzeni pamięciowych w  In-
ternecie do reklamowania towarów i usług, Hosting i wynajmowanie 
przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, Hosting infrastruk-
tury sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia 
interaktywnych dyskusji, Hosting infrastruktury sieciowej online 
na rzecz osób trzecich do celów wymiany treści online, Hosting kom-
puterowych baz danych, Hosting mobilnych stron internetowych, 
Hosting obiektów internetowych online dla osób trzecich, Hosting 
obiektów online do  prowadzenia dyskusji interaktywnych, Hosting 
oprogramowania do  użytku w  zarządzaniu bibliotekami, Hosting, 
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, Hosting platform komunikacyjnych w  internecie, 
Hosting platform przeznaczonych do handlu elektronicznego przez 
Internet, Hosting platform transakcyjnych w internecie, Hosting plat-
form w  Internecie, Hosting podkastów, Hosting serwerów, Hosting 
stron internetowych, Hosting stron internetowych w Internecie, Ho-
sting spersonalizowanych stron internetowych, Hosting przestrzeni 
pamięciowej na potrzeby stron internetowych, Hosting stron inter-
netowych na  rzecz osób trzecich, na  serwerach komputerowych 
dla globalnej sieci komputerowej, Hosting stron komputerowych 
(internetowych) na  rzecz osób trzecich, Tworzenie, utrzymywanie 
i  hosting stron internetowych dla osób trzecich, Usługi w  zakresie 
hostingu stron internetowych, Instalacja oprogramowania kompute-
rowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konwersja 
danych lub dokumentów na  formę elektroniczną, Opracowywanie 
oprogramowania w  ramach publikacji oprogramowania, Opraco-
wywanie platform komputerowych, Opracowywanie projektów 
technicznych, Platforma jako usługa [PaaS], Programowanie kom-
puterów, Programowanie komputerów w  celu kontrolowania prze-
pływu danych pomiędzy kupującymi a dostawcami, Programowanie 
komputerów do  drukowania kodów kreskowych, Programowanie 
komputerów i  projektowanie oprogramowania, Programowanie 
komputerów na potrzeby Internetu, Programowanie komputerowe 
w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania danych, Aktu-
alizacja i  projektowanie oprogramowania komputerowego, Prze-
chowywanie danych elektronicznych, Tworzenie i  projektowanie 
indeksów informacji opartych na  stronach internetowych dla osób 
trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i  utrzymywanie stron 
komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, Two-
rzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Two-
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rzenie i  utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie i  utrzymy-
wanie stron internetowych do telefonów komórkowych, Tworzenie 
i  utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, Tworze-
nie, projektowanie i  utrzymywanie stron internetowych, Udostęp-
nianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem 
sieci komunikacyjnych, Udostępnianie wyszukiwarek internetowych 
z konkretnymi opcjami wyszukiwania, Udostępnianie wyszukiwarek 
do uzyskiwania danych w globalnej sieci komputerowej, Usługi gra-
ficzne, Usługi projektowania graficznego wspomaganego kompute-
rowo, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, 
Wynajmowanie serwerów WWW, Wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, Wypożyczanie i  konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania do przetwarzania 
danych, Wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do  uzyski-
wania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze ob-
liczeniowej, Wypożyczanie oprogramowania do zarządzania bazami 
danych, Wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do sieci i ser-
werów komputerowych, Wypożyczanie oprogramowania do  opra-
cowywania stron internetowych, Wypożyczanie oprogramowania 
do importowania danych i zarządzania nimi, Wypożyczanie oprogra-
mowania do zarządzania zapasami, Wypożyczanie oprogramowania 
do  komputerowych baz danych, Wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego związanego z  podróżowaniem, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego do  zarządzania finansami, Wy-
pożyczanie oprogramowania do gier wideo, Wypożyczanie oprogra-
mowania do gier komputerowych, Wypożyczanie oprogramowania 
rozrywkowego, Wypożyczanie oprogramowania użytkowego .

(111) 350432 (220) 2021 08 20 (210) 532915
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) ADAMSKI WOJCIECH, BRYCHCY MATEUSZ LOOK@MENU 
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) look@menu
(540) 

(591) ciemnoróżowy, fioletowy
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .04, 26 .04 .08, 26 .04 .09, 26 .04 .16, 27 .05 .01, 
29 .01 .12, 24 .17 .25
(510), (511) 35 Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług, Administrowanie programami lojal-
ności konsumenta, Aktualizacja i utrzymywanie danych w kompute-
rowych bazach danych, Bezpośrednia reklama pocztowa, Handlowe 
informacje i  porady udzielane konsumentom w  wyborze towarów 
i  usług, Indeksowanie stron internetowych w  celach handlowych 
lub reklamowych, Pozyskiwanie danych do  komputerowych baz 
danych, Marketing ukierunkowany, Marketing w  ramach wydawa-
nia oprogramowania, Prezentowanie produktów w  mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Rekla-
ma online za  pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, 
Reklama online za  pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama 
poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trze-
cich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama, Reklama 
typu „płać za kliknięcie”, Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa 
w handlu, 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Hosting aplikacji 
interaktywnych, Hosting aplikacji mobilnych, Hosting aplikacji multi-
medialnych, Hosting blogów, Hosting edukacyjnych treści multime-
dialnych, Hosting elektronicznych przestrzeni pamięciowych w  In-
ternecie do reklamowania towarów i usług, Hosting i wynajmowanie 
przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, Hosting infrastruk-
tury sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów prowadzenia 
interaktywnych dyskusji, Hosting infrastruktury sieciowej online 
na rzecz osób trzecich do celów wymiany treści online, Hosting kom-
puterowych baz danych, Hosting mobilnych stron internetowych, 
Hosting obiektów internetowych online dla osób trzecich, Hosting 
obiektów online do  prowadzenia dyskusji interaktywnych, Hosting 
oprogramowania do  użytku w  zarządzaniu bibliotekami, Hosting, 
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, Hosting platform komunikacyjnych w  internecie, 

Hosting platform przeznaczonych do handlu elektronicznego przez 
Internet, Hosting platform transakcyjnych w internecie, Hosting plat-
form w  Internecie, Hosting podkastów, Hosting serwerów, Hosting 
stron internetowych, Hosting stron internetowych w Internecie, Ho-
sting spersonalizowanych stron internetowych, Hosting przestrzeni 
pamięciowej na potrzeby stron internetowych, Hosting stron inter-
netowych na  rzecz osób trzecich, na  serwerach komputerowych 
dla globalnej sieci komputerowej, Hosting stron komputerowych 
(internetowych) na  rzecz osób trzecich, Tworzenie, utrzymywanie 
i  hosting stron internetowych dla osób trzecich, Usługi w  zakresie 
hostingu stron internetowych, Instalacja oprogramowania kompute-
rowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konwersja 
danych lub dokumentów na  formę elektroniczną, Opracowywanie 
oprogramowania w  ramach publikacji oprogramowania, Opraco-
wywanie platform komputerowych, Opracowywanie projektów 
technicznych, Platforma jako usługa [PaaS], Programowanie kom-
puterów, Programowanie komputerów w  celu kontrolowania prze-
pływu danych pomiędzy kupującymi a dostawcami, Programowanie 
komputerów do  drukowania kodów kreskowych, Programowanie 
komputerów i  projektowanie oprogramowania, Programowanie 
komputerów na potrzeby Internetu, Programowanie komputerowe 
w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania danych, Aktu-
alizacja i  projektowanie oprogramowania komputerowego, Prze-
chowywanie danych elektronicznych, Tworzenie i  projektowanie 
indeksów informacji opartych na  stronach internetowych dla osób 
trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i  utrzymywanie stron 
komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, Two-
rzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Two-
rzenie i  utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie i  utrzymy-
wanie stron internetowych do telefonów komórkowych, Tworzenie 
i  utrzymywanie spersonalizowanych stron internetowych, Tworze-
nie, projektowanie i  utrzymywanie stron internetowych, Udostęp-
nianie wyszukiwarek w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem 
sieci komunikacyjnych, Udostępnianie wyszukiwarek internetowych 
z konkretnymi opcjami wyszukiwania, Udostępnianie wyszukiwarek 
do uzyskiwania danych w globalnej sieci komputerowej, Usługi gra-
ficzne, Usługi projektowania graficznego wspomaganego kompute-
rowo, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, 
Wynajmowanie serwerów WWW, Wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, Wypożyczanie i  konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania do przetwarzania 
danych, Wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do  uzyski-
wania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania w chmurze ob-
liczeniowej, Wypożyczanie oprogramowania do zarządzania bazami 
danych, Wypożyczanie oprogramowania operacyjnego do sieci i ser-
werów komputerowych, Wypożyczanie oprogramowania do  opra-
cowywania stron internetowych, Wypożyczanie oprogramowania 
do importowania danych i zarządzania nimi, Wypożyczanie oprogra-
mowania do zarządzania zapasami, Wypożyczanie oprogramowania 
do  komputerowych baz danych, Wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego związanego z  podróżowaniem, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego do  zarządzania finansami, Wy-
pożyczanie oprogramowania do gier wideo, Wypożyczanie oprogra-
mowania do gier komputerowych, Wypożyczanie oprogramowania 
rozrywkowego, Wypożyczanie oprogramowania użytkowego .

(111) 350433 (220) 2021 08 03 (210) 532306
(151) 2022 01 20 (441) 2021 09 20
(732) FABRYKA WIERTŁA BAILDON SPÓŁKA AKCYJNA,  
Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BAILDON
(510), (511) 1 Produkty chemiczne do celów przemysłowych, Prepa-
raty do  hartowania i  lutowania metali, Wkłady klejowe, Chłodziwa, 
Alkaliczne środki chemiczne do  galwanizacji do  substancji metalo-
wych, Detergenty do użytku przemysłowego, Detergenty do użytku 
przemysłowego stosowane w  procesach produkcyjnych, Kity [wy-
pełniacze], Kity i  inne pasty do  wypełniania, Płyny do  chłodzenia, 
Oleje przekładniowe, Kleje i  preparaty klejące przeznaczone dla 
przemysłu, Żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztucz-
ne w stanie surowym, 4 Oleje smarujące do chłodzenia metalu pod-
czas skrawania, Techniczne oleje, Oleje zwilżające, Syntetyczne oleje 
do smarowania, Oleje smarowe [smary przemysłowe], Środki konser-
wujące do metalu [oleje], Oleje stosowane w obróbce metali, Oleje 
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odporne na  wysokie ciśnienie, Oleje smarowe zawierające dodatki 
chroniące metal przed zużyciem poprzez tarcie, Oleje smarujące 
do  użytku jako ciecze chłodząco-smarujące [przy obróbce skrawa-
niem], Smary przemysłowe, Smary wysokociśnieniowe, Smary wiert-
nicze, Smary do maszyn, Smary w sprayu, Smary do obróbki metalu, 
Smary do powierzchni metalowych, Smary do użytku przy obróbce 
skrawaniem metali, 6 Wyroby hutnicze z  metali nieszlachetnych 
i  ich  stopów, Wyroby metalowe-półprodukty z  przeznaczeniem 
do  produkcji narzędzi, Nieobrobione lub półobrobione stopy stali, 
Nieprzetworzone metale nieszlachetne, Spieki metalowe twarde, 
Stal nierdzewna, Stal w  formie arkuszy, prętów, listew i  kęsów, Stal 
węglowa, Metale do spawania żeliwa, Stal spawalnicza, Stopy lutow-
nicze (luty), 7 Narzędzia jako części maszyn, Wiertła [części do ma-
szyn], Wiertła do  obrotowych narzędzi elektrycznych, Wiertła 
z chwytem stożkowym [części do maszyn], Wiertła do płytek druko-
wanych [maszyny lub obrabiarki], Wiertła ze  standardowym chwy-
tem [części maszyn], Wiertła o  chwycie wielowypustowym [części 
maszyn], Wiertła do wiercenia w skale, Wiertła do wiertarek [części 
maszyn], Przyrządy do ustawiania wiertła [maszyny], Wiertła ze stan-
dardowym chwytem [maszyny], Wiertła centrujące stanowiące czę-
ści maszyn, Wiertła kręte do maszyn, Wiertła do wiertarek elektrycz-
nych, Diamentowe wiertła do  maszyn, Wiertła cementowe 
do wiertarek, Karbidowe wiertła do maszyn, Wiertła do maszyn gór-
niczych, Wiertła do maszyn, Przemysłowe wiertła [maszyny], Wiertła 
pneumatyczne, Maszyny do cięcia metalu, Maszyny do cięcia prętów 
zbrojeniowych, Narzędzia tnące z napędem elektrycznym, Narzędzia 
tnące [maszyny] w  postaci frezów, Ostrza [części maszyn], Ostrza 
do  narzędzi elektrycznych, Przyrządy tnące będące częściami ma-
szyn, Tarcze tnące do  użytku jako części maszyn, Tarcze do  cięcia 
z twardego metalu, Tarcze [części maszyn], Tarcze diamentowe [czę-
ści maszyn], Wałki tnące [części do maszyn], Uchwyty do ostrzy [czę-
ści maszyn], Uchwyty do wkładek tnących [części do maszyn], Maszy-
ny do ostrzenia wierteł, Narzędzia do wiercenia obsługiwane przez 
maszyny, Narzędzia do  wiercenia, przeznaczone do  użytku wraz 
z maszynami, Narzędzia tnące [maszyny] w formie wierteł, Rozwier-
taki [części do maszyn], Rozwiertaki [narzędzia z napędem elektrycz-
nym], Urządzenia do  chłodzenia wierteł [części do  maszyn], Obra-
biarki i  ich  części, Uchwyty do  wiertarek, Otwornice, Wiertarki, 
Gwintownice [maszyny], Gwintownice [do  śrub], Frezarki, Osełki 
do ostrzenia, Ostrzałki, Dłuta, Dyski [części maszyn], szczotki [części 
maszyn], Frezy, Frezy do gwintów [do śrub], Klucze do uchwytu wier-
tarskiego, Przewody ssące, Klucze pneumatyczne, Nasadki, Nasadki 
udarowe, Ostrza do kosiarek, Młotki [części maszyn], Narzędzia [czę-
ści maszyn], Narzędzia ręczne o  napędzie innym niż ręczny, Noże 
[części maszyn], Noże elektryczne, Nożyce elektryczne, Nożyczki 
elektryczne, Stoły [części maszyn], Przecinarki [narzędzia mechanicz-
ne], Strugarki, Świdry górnicze, Świdry wiertnicze [części maszyn], 
Świdry [części do maszyn], Uchwyty [części maszyn], Uchwyty wier-
tarskie [części maszyn], Zawory [części maszyn], Tarcze szlifierskie 
[części maszyn], Smarownice [części maszyn], Imaki do narzędzi [czę-
ści maszyn], Reduktory ciśnienia [części maszyn], Pierścienie [części 
maszyn], Kamienie szlifierskie [części maszyn], Brzeszczoty [części 
maszyn], Statywy [części maszyn], Akcesoria do  pistoletów [części 
maszyn], stempel i matryca, Bity udarowe [części maszyn], Końcówki 
wkrętakowe [części maszyn], Krążki ścierne [części maszyn], Miesza-
dła [części maszyn], Noże do strug [części maszyn], Pad polerski [czę-
ści maszyn], Przedłużki do wierteł [części maszyn], Ściernice [części 
maszyn], Młoty [części maszyn], Strugi, Oprawki na ostrza [części ma-
szyn], Oprawki wiertarskie [części maszyn], Urządzenia do smarowa-
nia [części maszyn], Zawory spustowe ciśnienia [części maszyn], 
Brzeszczoty do piły [części maszyn], Akcesoria do pistoletów [części 
maszyn], Prowadnice do  maszyn, Prowadnice maszynowe [części 
maszyn], Prowadnice do cięcia do użytku z maszynami elektryczny-
mi, Prowadnice sortujące [części przemysłowych maszyn sortują-
cych], Skrobaki do  czyszczenia rur, Trzpienie [części do  maszyn], 
Przejściówki do wierteł narzędzi [części maszyn], Karbidowe końców-
ki wierteł do maszyn, Narzędzia zawierające węgliki spiekane, Wier-
tła zawierające węgliki spiekane, Frezy zawierające węgliki spiekane, 
Płytki z węglików spiekanych [narzędzia do maszyn], Płytki z węgli-
ków spiekanych, 8 Narzędzia ręczne o  napędzie ręcznym, Wiertła 
[narzędzia], Wiertła do użytku z narzędziami ręcznymi, Wiertła kręte 
do użytku wraz z narzędziami obsługiwanymi ręcznie, Wiertła do na-
rzędzi obrotowych [narzędzia obsługiwane ręcznie], Wiertła do muru 
przeznaczone do narzędzi ręcznych, Wiertła diamentowe do narzę-
dzi obsługiwanych ręcznie, Wiertła do drążenia [części narzędzi ręcz-

nych], Wiertła [części narzędzi ręcznych], Wiertła do wiertarek ręcz-
nych, Brzeszczoty do pił [części narzędzi ręcznych], Dłuta [narzędzia 
ręczne], Frezy [narzędzia ręczne], Frezy rotacyjne [narzędzia sterowa-
ne ręcznie], Gwintownice [narzędzia ręczne], Kleszcze do drutu [na-
rzędzia ręczne], Kątowniki nastawne [narzędzia obsługiwane ręcz-
nie], Narzędzia obrotowe do  cięcia metalu [narzędzia obsługiwane 
ręcznie], Narzędzia skrawające [narzędzia ręczne], Nożyce do cięcia 
metalu [nożyce do  blachy], Oprawki do  wierteł [narzędzia ręczne], 
Ostrza [narzędzia ręczne], Ostrza [noże] do  strugów, Ostrza do  pił, 
Pilniki [narzędzia], Piły [narzędzia ręczne], Przenośne stojaki do wier-
tarek ręcznych, Przyrządy do  ostrzenia, Przyrządy tnące [narzędzia 
ręczne], Ręczne narzędzia do wiercenia, Rozwiertaki [narzędzia ręcz-
ne], Tarcze tnące [narzędzia obsługiwane ręcznie], Świdry [narzę-
dzia], Uchwyty do  wiertarek, Przyrządy do  znakowania, Narzędzia 
do  niszczenia chwastów, Przyrządy do  cięcia, Urządzenia do  cięcia 
rur, Maczety, Noże, Nożyce, Punktaki, Strugi, Szczypce, Kleszcze, 
Wkrętaki, Tarniki, Uchwyty do wierteł, Wiertarki piersiowe, Wycinarki, 
Gąbka ścierna, filc polerski, Końcówki wkrętakowe do narzędzi ręcz-
nych, Prowadnice do cięcia do użytku wraz z narzędziami sterowany-
mi ręcznie, Prowadnice do pił do użytku wraz z narzędziami ręczny-
mi, Skrobaki [narzędzia ręczne], 9 Odzież chroniąca przed urazami, 
środkami chemicznymi, wypadkami, ogniem, przeciw promieniowa-
niu, w tym spodnie, kamizelki, bluzy, koszulki, fartuchy, czapki, skar-
petki, obuwie, rękawice, kominiarki, Kurtki chroniące przed urazami, 
wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Ochronna odzież robo-
cza [chroniąca przed wypadkami lub urazami], w tym spodnie, kami-
zelki, bluzy, koszulki, fartuchy, czapki, skarpetki, obuwie, rękawice, 
kominiarki, kurtki, Odzież odblaskowa do zapobiegania wypadkom, 
ochronna odzież odblaskowa, Robocza odzież odblaskowa do zapo-
biegania wypadkom, Kuloodporna odzież ochronna, Odzież azbe-
stowa chroniąca przed ogniem, Odzież do ochrony przed zagroże-
niami biologicznymi, Odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, 
Odzież do ochrony przed działaniem środków chemicznych, Odzież 
ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami, Izolowana 
odzież ochronna zabezpieczająca przed wypadkami lub urazami, 
Ochronna odzież termiczna chroniąca przed wypadkami lub uraza-
mi, Odzież ognioodporna, Ochraniacze termiczne [odzież] do ochro-
ny przed wypadkami lub urazami, Odzież chłodzona elektrycznie 
do  ochrony przed wypadkami lub urazami, Kółka odblaskowe 
na odzież, Osłony głowy, Gogle, Gogle ochronne, Okulary ochronne, 
Okulary kurzoodporne, Osłony oczu, Nakrycia głowy do  ochrony 
przed urazami, wypadkami, Ochronne rękawice robocze, Rękawice 
ochronne, Rękawice chroniąca przed wypadkami lub urazami, Ręka-
wice do celów przemysłowych do ochrony przed urazami, Rękawice 
do  ochrony przed promieniami rentgenowskimi do  celów przemy-
słowych, Rękawice ogniotrwałe, Ochronne osłony na twarz dla spa-
waczy, Osłony ochronne na  twarz dla robotników, Ochronne buty 
robocze, Buty ochronne stosowane w przemyśle [do ochrony przed 
wypadkami lub urazami], Obuwie ochronne, Ochronne obuwie ro-
bocze, Kombinezony ochronne, Kombinezony ratunkowe, Kombine-
zony do  ochrony przed zagrożeniami biologicznym, Kombinezony 
ochronne [przeciw wypadkom lub urazom], Ogniotrwałe kombine-
zony lotnicze, Maski przeciwgazowe, Maski ochronne, Maski do spa-
wania, Maski przeciwpyłowe, Maski do oddychania, Maski ochronne 
przed zanieczyszczeniem do  ochrony układu oddechowego, Filtry 
do masek do oddychania, Kombinezony termiczne chroniące przed 
wypadkami lub urazami, Nagolenniki do  ochrony przed urazami 
[inne niż artykuły sportowe lub części strojów sportowych], Urządze-
nia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Nakolanniki dla ro-
botników, Kaski zabezpieczające, Ochronne kaski sportowe, Buty 
[obuwie ochronne], Ochronne nakrycia głowy, Odblaskowe kamizel-
ki ochronne, Plandeki ochronne, Ubrania ochronne do pracy, Fartu-
chy ochronne, Ochraniacze na brzuch, chroniące przed urazami [inne 
niż elementy ubiorów sportowych lub przystosowane do  użytku 
w określonych zajęciach sportowych], 10 Wiertła do wiertarek chirur-
gicznych, Wiertła stomatologiczne, Ochraniacze słuchu bez zdolno-
ści do odtwarzania lub przekazywania dźwięku, Nauszniki (zatyczki 
do  uszu) do  ochrony przed hałasem, Zatyczki do  uszu [przyrządy 
do  ochrony uszu], Aparaty do  ochrony słuchu, Odzież ochronna 
do celów medycznych, Ochronne maski do sztucznego oddychania, 
35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pomocą Internetu 
towarów: Narzędzi jako części maszyn, Wierteł [części do  maszyn], 
Ostrzy [części maszyn], Przyrządów tnących [części maszyn], Tarcz 
tnących [części maszyn], Narzędzi ręcznych o  napędzie ręcznym, 
Wierteł [narzędzia], Narzędzi skrawających [narzędzia ręczne], Ręcz-
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nych narzędzi do wiercenia, Przyrządów tnących [narzędzia ręczne], 
chłodziwa, odzieży ochronnej, odzieży roboczej, obuwia, Butów ro-
boczych, jak również dostarczanie informacji handlowych o  tych 
produktach, Reklama, Sporządzanie opinii handlowych, Przekazy-
wanie informacji handlowych oraz doradztwo specjalistyczne w za-
kresie prowadzenia sprzedaży detalicznej i hurtowej, Badania i anali-
za rynku, Analiza kosztów, Badania opinii publicznej, Badania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, Sporządzenie indeksów in-
formacji do celów handlowych i reklamowych, Dystrybucja produk-
tów do celów reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, 
Zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów 
oraz planami promocyjnymi, Marketing, Wspieranie sprzedaży po-
przez reklamę, promocję, Doradztwo w zakresie zbytu i zakupu, Po-
kazy towarów i  usług za  pośrednictwem mediów elektronicznych, 
Promocja towarów i  usług przez zamawianie online, Prowadzenie 
wykazu informacji handlowych w Internecie, Administrowanie sprze-
dażą, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Admi-
nistrowanie działalnością gospodarczą, Organizowanie targów, wy-
staw i prezentacji w celach handlowych lub reklamowych, także on-
-line przy zastosowaniu sieci komputerowych, Organizowanie 
targów i  wystaw w  celach handlowych lub reklamowych, Usługi 
w zakresie obsługi reklamacji, Usługi dotyczące działalności gospo-
darczej, w tym administracja w zakresie umów o naprawę i serwiso-
wanie, Usługi Call-Center, w tym przetwarzanie zleceń i przetwarza-
nie reklamacji i  zapytań ofertowych, Udostępnienie i  prowadzenie 
hotline serwisowej dla użytkowników Internetu, mianowicie doradz-
two odnośnie produktów (reklama) i/lub przyjmowanie zamówień, 
fakturowanie i obsługa reklamacji (handel elektroniczny) przez hotli-
ne serwisową, Usługi reklamowe, Promocja sprzedaży dla osób trze-
cich, Dostarczanie informacji handlowej i biznesowej online w zakre-
sie dystrybucji, promocji, sprzedaży, odsprzedaży Narzędzi jako 
części maszyn, Wierteł [części do  maszyn], Ostrzy [części maszyn], 
Przyrządów tnących [części maszyn], Tarcz tnących [części maszyn], 
Narzędzi ręcznych o napędzie ręcznym, Wierteł [narzędzia], Narzędzi 
skrawających [narzędzia ręczne], Ręcznych narzędzi do  wiercenia, 
Przyrządów tnących [narzędzia ręczne], chłodziwa, odzieży ochron-
nej, odzieży roboczej, obuwia, butów roboczych, 37 Wynajem wier-
teł, Wynajem narzędzi, Wynajem narzędzi ręcznych i  narzędzi jako 
części maszyn, Konserwacja wierteł, Konserwacja narzędzi, Konser-
wacja narzędzi ręcznych, Konserwacja narzędzi jako części maszyn, 
Konserwacja urządzeń i  narzędzi medycznych, Naprawa narzędzi, 
Naprawa narzędzi jako części maszyn, Naprawa lub konserwacja ma-
szyn i narzędzi do obróbki metali, Udzielanie informacji związanych 
z  naprawą lub konserwacją maszyn i  narzędzi do  obróbki metali, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją wierteł 
oraz narzędzi, 40 Cieplna obróbka metali, Cięcie metalu, Cięcie ka-
mieni szlachetnych, Dostarczanie informacji dotyczących obróbki 
materiałów, Frezowanie, Formowanie metali na  zimno, Galwanizo-
wanie metali, Grawerowanie, Grawerowanie laserowe, Hartowanie 
metali, Kształtowanie elementów metalowych, Laminowanie metali, 
Lutowanie, Lutowanie twarde metali, Metalizacja, Miedziowanie, Łą-
czenie elementów przy użyciu technik spawania ultradźwiękami, Ni-
klowanie, Naparowywanie próżniowe powierzchni metalowych, Na-
kładanie powłok wykorzystując termicznego napylania plazmowego, 
Obróbka cieplna i  nakładanie powłok na  stal, Obróbka cieplna po-
wierzchni metali, Obróbka części metalowych w celu zapobiegania 
korozji przy wykorzystaniu cynkowania ogniowego i procesów po-
wlekania proszkowego, Obróbka i powlekanie powierzchni metalo-
wych, Obróbka metali, Obróbka metalurgiczna, Odpuszczanie meta-
li, Odlewanie metali, Platerowanie i laminowanie metali, Polerowanie 
metali, Polerowanie powierzchni, Polerowanie ścierne powierzchni 
metalowych, Powlekanie metalu, Powlekanie metalu [niemalarskie], 
Szlifowanie, Tłoczenie metali, Ścieranie, Trawienie [wytrawianie], 
Wiercenie w  metalach, Wycinanie szablonów, Wykańczanie metali, 
Wytapianie metali, Wytłaczanie stopów metali, Ostrzenie wierteł 
i frezów, Spawanie, Produkcja na zamówienie narzędzi dla osób trze-
cich, Wytwarzanie na zamówienie części spiekanych, 42 Usługi opra-
cowywania projektów technicznych w zakresie narzędzi, doradztwo 
techniczne w  zakresie narzędzi, usługi analiz chemicznych, usługi 
badań technicznych w dziedzinie mechaniki, usługi kontroli jakości 
w zakresie narzędzi, Prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, 
Analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów, Audyt jakości, 
Badanie jakości produktów, Kontrola i testowanie jakości, Testy inży-
nieryjne, Testy metalurgiczne, Badania dotyczące maszyn przemy-

słowych, Badania i analizy naukowe, Badania i opracowywanie pro-
jektów technicznych, Badania materiałowe, Badania nad procesami 
przemysłowymi, Badania naukowe i przemysłowe, Badania w zakre-
sie metali, Opracowywanie badań technicznych, Opracowywanie 
powłok na metale, Opracowywanie procesów przemysłowych, Opra-
cowywanie projektów technicznych, Projektowanie i  opracowywa-
nie produktów przemysłowych, Projektowanie i  opracowywanie 
produktów konsumenckich, Udzielanie informacji na  temat usług 
analiz i  badań przemysłowych, Przeglądy techniczne, Prowadzenie 
badań inżynierskich, Prowadzenie badań [technicznych], Prowadze-
nie badań [naukowych], Badania inżynieryjne, Usługi doradcze w za-
kresie projektowania, Projektowanie naukowe i  technologiczne, 
Usługi projektowania dotyczące narzędzi, urządzeń, maszyn do ob-
róbki metali .

(111) 350434 (220) 2021 08 20 (210) 532925
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AA PERFECT BASIC
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do  pielęgnacji skóry, Preparaty 
do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciwsłoneczne i po opala-
niu, Preparaty do golenia, przed i po goleniu, Mydła, środki do mycia 
i  kąpieli, Preparaty do  higieny intymnej, Środki perfumeryjne, per-
fumy, wody toaletowe i kolońskie, Olejki esencjonalne, Dezodoranty 
i antyperspiranty, Preparaty do pielęgnacji rzęs, brwi, paznokci, Środ-
ki do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy 
ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Maski kosme-
tyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki koloro-
we, 5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty i preparaty do pielęgnacji 
skóry do celów leczniczych, Kosmetyki do celów medycznych, Sole 
do kąpieli do celów medycznych, Kremy i żele do celów leczniczych, 
Maski do  celów leczniczych, Preparaty do  pielęgnacji skóry, rzęs, 
brwi, paznokci do celów leczniczych .

(111) 350435 (220) 2021 08 25 (210) 533122
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) GRABOWY EDWARD, Chełm (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARE METALE AD
(540) 

(591) czarny, szary, czerwony, biały
(531) 01 .01 .02, 26 .01 .01, 26 .01 .10, 23 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą .

(111) 350436 (220) 2021 08 27 (210) 533231
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
(732) LIDKE RAFAŁ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ITALIA TO GO TRADIZIONE
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(540) 

(591) zielony, biały, czerwony, czarny
(531) 26 .01 .06, 27 .05 .01, 27 .05 .10, 29 .01 .14
(510), (511) 30 Gotowe posiłki w  formie pizzy, Pizza, Chrupiące pie-
czywo, Kanapki, Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Wyroby pie-
karnicze, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie produktów 
delikatesowych, Usługi handlu detalicznego w  zakresie wyrobów 
piekarniczych, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  wyrobami 
piekarniczymi, 43 Pizzerie .

(111) 350437 (220) 2021 09 01 (210) 533459
(151) 2022 01 26 (441) 2021 10 11
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AA 5 REPAIR
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do  pielęgnacji skóry, Kremy, Se-
rum, Preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciwsłonecz-
ne i  po  opalaniu, Preparaty do  golenia, przed i  po  goleniu, Mydła, 
środki do mycia i kąpieli, Preparaty do higieny intymnej, Środki per-
fumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, Olejki esencjonal-
ne, Dezodoranty i  antyperspiranty, Preparaty do  pielęgnacji rzęs, 
brwi, paznokci, Środki do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zę-
bów i pielęgnacji jamy ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki do ma-
kijażu, Kosmetyki kolorowe, 5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty 
i  preparaty do  pielęgnacji skóry do  celów leczniczych, Kosmetyki 
do celów medycznych, Sole do kąpieli do celów medycznych, Kremy 
i  żele do celów leczniczych, Maski do celów leczniczych, Preparaty 
do pielęgnacji skóry, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych .

(111) 350438 (220) 2021 08 25 (210) 533141
(151) 2022 01 12 (441) 2021 09 27
(732) SUSHI CORNER STARE MIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NABE
(510), (511) 30 Sushi, Bento, Potrawy na bazie mąki i ryżu, w tym po-
trawy tradycyjnej kuchni japońskiej, Gotowe dania oraz półprodukty 
do  przygotowywania dań zawarte w  tej klasie, Ryż, Tapioka, Sago, 
Kasze, Mąka i produkty zbożowe, Wyroby i przetwory mączne, Ciasto 
ryżowe, Ciasto surowe, Makarony, Kluski, Pierogi, Wyroby i przetwo-
ry kukurydziane zawarte w tej klasie, Chipsy i chrupki kukurydziane, 
Pieczywo, Kanapki, Wyroby cukiernicze, Słodycze, Ciasta, Lody, Sól, 
Cukier, Miód, Melasa, Musztarda, Ocet, Sosy i przyprawy zawarte w tej 
klasie, Sos sojowy, Drożdże, Proszek do  pieczenia, Esencje do  żyw-
ności i  celów spożywczych, Lód, Kawa, Kawa nienaturalna, Herbata, 
Kakao, Napoje czekoladowe, Napoje na bazie herbaty, kawy i/lub ka-
kao, 35 Usługi w zakresie zarządzania i administrowania działalnością 
gospodarczą i handlową, w tym działalnością w zakresie gastronomii 
i handlu artykułami spożywczymi i napojami, Usługi w zakresie pro-
wadzenia hipermarketów, supermarketów oraz sklepów detalicznych 
i hurtowych z artykułami spożywczymi i napojami, Usługi w zakresie 
sprzedaży detalicznej, hurtowej i  internetowej napojów oraz arty-
kułów spożywczych i potraw gotowych, w tym sushi i bento, Usługi 
doradztwa biznesowego w zakładaniu i/lub prowadzeniu barów i re-
stauracji, w tym również restauracji i barów oferujących sushi i bento, 
winiarni, kawiarni, herbaciarni, cukierni, pijalni czekolady i  piwiarni, 
snack-barów, barów szybkiej obsługi oraz restauracji samoobsługo-
wych, a także hipermarketów, supermarketów oraz sklepów detalicz-
nych i  hurtowych, Pomoc w  zarządzaniu i  prowadzeniu barów i  re-
stauracji, w tym również restauracji i barów oferujących sushi i bento, 
winiarni, kawiarni, herbaciarni, cukierni, pijalni czekolady i  piwiarni, 
snack-barów, barów szybkiej obsługi oraz restauracji samoobsługo-

wych, a  także hipermarketów, supermarketów oraz sklepów deta-
licznych i hurtowych, Usługi franchisingowe w zakresie zaopatrzenia 
w  żywność i  napoje, Usługi agencji importowo-eksportowych w  za-
kresie artykułów spożywczych i  napojów, Usługi w  zakresie reklamy 
i marketingu, Usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, 41 
Usługi w zakresie rozrywki, nauczania i kształcenia, Usługi w zakresie 
organizacji i prowadzenia kursów, szkoleń i warsztatów, w tym kursów, 
szkoleń i  warsztatów dotyczących przygotowywania sushi i  bento, 
usługi w zakresie prowadzenia galerii sztuki, Usługi w zakresie organi-
zacji wystaw o charakterze rozrywkowym, kulturalnym lub edukacyj-
nym, Usługi związane z organizacją i prowadzeniem imprez o charak-
terze kulturalnym, rozrywkowym, sportowym i edukacyjnym, Usługi 
związane z organizacją czasu wolnego i wypoczynku osób dorosłych 
i dzieci, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia pokazów, loterii 
i  konkursów o  charakterze rozrywkowym, kulturalnym, sportowym 
lub edukacyjnym, Usługi w zakresie organizowania koncertów, spek-
takli teatralnych i  pokazów filmowych, w  tym koncertów, spektakli 
i pokazów na wolnym powietrzu, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc 
na koncerty, spektakle teatralne, pokazy filmowe i inne imprezy o cha-
rakterze rozrywkowym, kulturalnym, sportowym lub edukacyjnym, 
Usługi animatorów kultury, Usługi w zakresie organizacji i prowadze-
nia pracowni specjalistycznych w dziedzinie rozrywki i kultury, Usługi 
w  zakresie organizowania zawodów sportowych, Usługi w  zakresie 
wypożyczania sprzętu sportowego [z  wyjątkiem pojazdów], Usługi 
w  zakresie obsługi salonów gier, Usługi palarni cygar i  punktów de-
gustacji win i  piw, Usługi w  zakresie udostępniania sprzętu do  kara-
oke, Usługi polegające na odtwarzaniu nagrań dźwiękowych, Usługi 
w zakresie udostępniania pomieszczeń i przestrzeni dla potrzeb orga-
nizacji zajęć i imprez o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, spor-
towym lub edukacyjnym, Usługi fotograficzne oraz usługi w zakresie 
rejestrowania dźwięku i obrazu na taśmie filmowej, taśmie wideo oraz 
na nośnikach elektronicznych, Usługi w zakresie wypożyczania sprzę-
tu fotograficznego oraz kamer wideo, Usługi w zakresie wypożyczania 
nośników z  filmami i  nagraniami dźwiękowymi, Usługi informacyjne 
dotyczące rekreacji i  wypoczynku, Usługi informacyjne dotyczące 
imprez charakterze rozrywkowym, kulturalnym, sportowym lub edu-
kacyjnym, Usługi polegające na publikowaniu, w tym również publi-
kowaniu on-line, tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym książek, 
czasopism, magazynów i  periodyków o  tematyce kulinarnej, Usługi 
w zakresie wypożyczania książek i czasopism, magazynów i periody-
ków, W tym książek, czasopism, magazynów i periodyków o tematyce 
kulinarnej, Usługi w  zakresie organizacji i  prowadzenia konferencji, 
kongresów, sympozjów, seminariów i zjazdów, 43 Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, usługi gastronomiczne, Usługi barów i restauracji, 
w tym również barów i restauracji oferujących sushi i bento, winiarni, 
kawiarni, herbaciarni, cukierni, pijalni czekolady i  piwiarni, snack-ba-
rów, barów szybkiej obsługi i  restauracji samoobsługowych, Usługi 
polegające na  przygotowywaniu i  serwowaniu posiłków i  napojów 
w barach i restauracjach, w tym również barach i restauracjach oferu-
jących sushi i bento, winiarniach, kawiarniach, herbaciarniach, cukier-
niach, pijalniach czekolady i piwiarniach, snack-barach, barach szyb-
kiej obsługi oraz restauracjach samoobsługowych, Usługi polegające 
na przygotowywaniu posiłków i napojów na zamówienie i ich dostar-
czaniu do zamawiającego (catering), Usługi w zakresie obsługi gastro-
nomicznej z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, Usługi 
informacyjne, konsultacyjne i doradcze w dziedzinie sztuki kulinarnej, 
Usługi hoteli, moteli i pensjonatów, usługi w zakresie opracowywania 
receptur przepisów kulinarnych .

(111) 350439 (220) 2021 09 01 (210) 533457
(151) 2022 01 26 (441) 2021 10 11
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AA 5 REPAIR TECHNOLOGIA WIEKU
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do  pielęgnacji skóry, Kremy, Se-
rum, Preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciwsłonecz-
ne i  po  opalaniu, Preparaty do  golenia, przed i  po  goleniu, Mydła, 
środki do mycia i kąpieli, Preparaty do higieny intymnej, Środki per-
fumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, Olejki esencjonal-
ne, Dezodoranty i  antyperspiranty, Preparaty do  pielęgnacji rzęs, 
brwi, paznokci, Środki do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zę-
bów i pielęgnacji jamy ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki do ma-
kijażu, Kosmetyki kolorowe, 5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty 
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i  preparaty do  pielęgnacji skóry do  celów leczniczych, Kosmetyki 
do celów medycznych, Sole do kąpieli do celów medycznych, Kremy 
i  żele do celów leczniczych, Maski do celów leczniczych, Preparaty 
do pielęgnacji skóry, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych .

(111) 350440 (220) 2021 09 01 (210) 533456
(151) 2022 01 26 (441) 2021 10 11
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALLERGY TESTED AA 5 REPAIR TECHNOLOGIA WIEKU 
+ opatentowana TECHNOLOGIA LUTEOSFER* INTENSYWNE 
ODŻYWIANIE HIPOALERGICZNY
(540) 

(591) biały, czarny, złoty, żółty, fioletowy
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do  pielęgnacji skóry, Kremy, Se-
rum, Preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciwsłonecz-
ne i  po  opalaniu, Preparaty do  golenia, przed i  po  goleniu, Mydła, 
środki do mycia i kąpieli, Preparaty do higieny intymnej, Środki per-
fumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, Olejki esencjonal-
ne, Dezodoranty i  antyperspiranty, Preparaty do  pielęgnacji rzęs, 
brwi, paznokci, Środki do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zę-
bów i pielęgnacji jamy ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki do ma-
kijażu, Kosmetyki kolorowe, 5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty 
i  preparaty do  pielęgnacji skóry do  celów leczniczych, Kosmetyki 
do celów medycznych, Sole do kąpieli do celów medycznych, Kremy 
i  żele do celów leczniczych, Maski do celów leczniczych, Preparaty 
do pielęgnacji skóry, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych .

(111) 350441 (220) 2021 09 01 (210) 533455
(151) 2022 01 26 (441) 2021 10 11
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALLERGY TESTED AA 5 REPAIR TECHNOLOGIA WIEKU + 
opatentowana TECHNOLOGIA LUTEOSFER* ZŁOTA KURACJA 
HIPOALERGICZNY
(540) 

(591) biały, czarny, żółty, złoty
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do  pielęgnacji skóry, Kremy, Se-
rum, Preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciwsłonecz-
ne i  po  opalaniu, Preparaty do  golenia, przed i  po  goleniu, Mydła, 
środki do mycia i kąpieli, Preparaty do higieny intymnej, Środki per-
fumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, Olejki esencjonal-
ne, Dezodoranty i  antyperspiranty, Preparaty do  pielęgnacji rzęs, 

brwi, paznokci, Środki do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zę-
bów i pielęgnacji jamy ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki do ma-
kijażu, Kosmetyki kolorowe, 5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty 
i  preparaty do  pielęgnacji skóry do  celów leczniczych, Kosmetyki 
do celów medycznych, Sole do kąpieli do celów medycznych, Kremy 
i  żele do celów leczniczych, Maski do celów leczniczych, Preparaty 
do pielęgnacji skóry, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych .

(111) 350442 (220) 2021 09 01 (210) 533454
(151) 2022 01 26 (441) 2021 10 11
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALLERGY TESTED AA 5 REPAIR TECHNOLOGIA WIEKU + 
opatentowana TECHNOLOGIA LUTEOSFER* AKTYWNY LIFTING 
ROSE GLOW HIPOALERGICZNY
(540) 

(591) biały, czarny, żółty, złoty, różowy, jasnoróżowy
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .02, 26 .01 .01, 26 .13 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do  pielęgnacji skóry, Kremy, Se-
rum, Preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciwsłonecz-
ne i  po  opalaniu, Preparaty do  golenia, przed i  po  goleniu, Mydła, 
środki do mycia i kąpieli, Preparaty do higieny intymnej, Środki per-
fumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, Olejki esencjonal-
ne, Dezodoranty i  antyperspiranty, Preparaty do  pielęgnacji rzęs, 
brwi, paznokci, Środki do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zę-
bów i pielęgnacji jamy ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki do ma-
kijażu, Kosmetyki kolorowe, 5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty 
i  preparaty do  pielęgnacji skóry do  celów leczniczych, Kosmetyki 
do celów medycznych, Sole do kąpieli do celów medycznych, Kremy 
i  żele do celów leczniczych, Maski do celów leczniczych, Preparaty 
do pielęgnacji skóry, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych .

(111) 350443 (220) 2021 09 01 (210) 533452
(151) 2022 01 26 (441) 2021 10 11
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALLERGY TESTED AA 5 REPAIR TECHNOLOGIA WIEKU + 
opatentowana TECHNOLOGIA LUTEOSFER* MULTI ODMŁODZENIE 
HIPOALERGICZNY
(540) 

(591) biały, czarny, żółty, złoty, fioletowy
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .15
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(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do  pielęgnacji skóry, Kremy, Se-
rum, Preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciwsłonecz-
ne i  po  opalaniu, Preparaty do  golenia, przed i  po  goleniu, Mydła, 
środki do mycia i kąpieli, Preparaty do higieny intymnej, Środki per-
fumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, Olejki esencjonal-
ne, Dezodoranty i  antyperspiranty, Preparaty do  pielęgnacji rzęs, 
brwi, paznokci, Środki do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zę-
bów i pielęgnacji jamy ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosme-
tycznymi, Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki do ma-
kijażu, Kosmetyki kolorowe, 5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty 
i  preparaty do  pielęgnacji skóry do  celów leczniczych, Kosmetyki 
do celów medycznych, Sole do kąpieli do celów medycznych, Kremy 
i  żele do celów leczniczych, Maski do celów leczniczych, Preparaty 
do pielęgnacji skóry, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych .

(111) 350444 (220) 2020 11 03 (210) 520340
(151) 2022 01 17 (441) 2020 12 07
(732) BARTNICZEK KAROLINA P .H .U . BARTEX, Orzesze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARTEX WĘGIEL EKOGROSZEK GOLD
(540) 

(591) biały, ciemnozłoty, czarny, czerwony
(531) 01 .15 .05, 26 .04 .03, 25 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 4 ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane 
i ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny węgla 
z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako paliwo, 
węgiel kamienny, brykiety węgla, koks, 35 sprzedaż hurtowa, detalicz-
na oraz za  pośrednictwem Internetu: węgla kamiennego, brykietów 
i paliw kopalnych oraz ich pochodnych, działalność w zakresie reklamy 
promocji, marketingu i  zarządzania, działalność handlowa polegają-
ca na  kojarzeniu kontrahentów, pośrednictwo handlowe, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie sprzedażą w zakresie węgla, 
brykietów i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport i magazynowa-
nie węgla kamiennego, brykietów oraz paliw kopalnych, konfekcjono-
wanie węgla i  brykietów w  pojemniki, zwłaszcza worki, 40 obróbka 
i przetwarzanie węgla, paliw kopalnych, brykietów .

(111) 350445 (220) 2020 11 03 (210) 520341
(151) 2022 01 17 (441) 2020 12 14
(732) BARTNICZEK KAROLINA P .H .U . BARTEX, Orzesze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARTEX WĘGIEL EKOGROSZEK SILVER
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, srebrny
(531) 01 .15 .05, 26 .04 .01, 26 .04 .09, 17 .02 .01, 17 .02 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .14

(510), (511) 4 ekologiczne paliwa węglowe, paliwa zgazowane 
i  ich mieszanki, paliwa na bazie miału węglowego, mieszaniny wę-
gla z biomasą, mieszaniny węgla z odpadami, pył węglowy jako pa-
liwo, węgiel kamienny, brykiety węgla, koks, 35 sprzedaż hurtowa, 
detaliczna oraz za  pośrednictwem Internetu: węgla kamiennego, 
brykietów i paliw kopalnych oraz ich pochodnych, usługi w zakresie 
reklamy promocji, marketingu i zarządzania, usługi handlowe pole-
gające na  kojarzeniu kontrahentów, pośrednictwo handlowe, pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie sprzedażą w zakresie 
węgla, brykietów i paliw kopalnych, 39 dystrybucja, transport i ma-
gazynowanie węgla kamiennego, brykietów oraz paliw kopalnych, 
konfekcjonowanie węgla i brykietów w pojemniki, zwłaszcza worki, 
40 obróbka i przetwarzanie węgla, paliw kopalnych, brykietów, kon-
fekcjonowanie węgla, brykietów w pojemniki, zwłaszcza worki .

(111) 350446 (220) 2020 11 06 (210) 520467
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACHY PRUSZYŃSKI
(540) 

(591) czarny, żółty, czerwony, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 26 .11 .02, 26 .11 .09, 26 .04 .04
(510), (511) 1 powłoki wodoodporne [chemiczne, inne niż farby], 
mieszanki powlekające [chemikalia], inne niż farby, powłoki odpy-
chające wilgoć [inne niż farby], 2 lakiery [farby], farby gruntowe, farby 
przewodzące, konserwanty (murarskie-) [farby], farby w proszku, far-
by architektoniczne, mieszanki dachowe [farby], powłoki antykoro-
zyjne [farby], wykończenia poliuretanowe [farby], farby zapobiegają-
ce rdzy, farby zabezpieczające przed wilgocią, farby do powlekania 
galwanicznego, preparaty odporne na wilgoć [farby], farby do ochro-
ny przed rdzą, powłoki ochronne do powierzchni metalowych [far-
by], powłoki plastikowe [farby] do  użytku w  budownictwie, farba 
odporna na  rdzę, emalie do  malowania, farby aluminiowe, lakiery, 
materiały powłokowe w postaci olejów, materiały hamujące korozję, 
mieszanki antykorozyjne, niemetalowe materiały do  impregnacji 
wodoodpornej w postaci farb, mieszanki powłokowe w postaci lakie-
rów, oleje przeciwrdzewne, podkładowe lakiery ochronne, podkłady, 
politura, pokosty, powłoki ochronne do metali [farby], woski antyko-
rozyjne, 6 materiały metalowe dla budownictwa, materiały budowla-
ne (metalowe), materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe mate-
riały budowlane, ogniotrwałe budowlane materiały metalowe, 
wzmacniające materiały metalowe dla budownictwa, metalowe ma-
teriały do krycia nawierzchni, materiały do obróbki dachu metalowe, 
metalowe materiały budowlane w postaci płyt, metalowe materiały 
budowlane w postaci arkuszy, metalowe materiały budowlane w po-
staci paneli, materiały metalowe do celów budowlanych i konstruk-
cyjnych, metalowe materiały nieprzetworzone i  półprzetworzone, 
będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki prze-
nośne, metalowe pojemniki i  artykuły do  transportu i  pakowania, 
blacha, blacha aluminiowa, blacha [płyty, arkusze], blacharskie mate-
riały budowlane, blacha do pokrycia dachu z metalu, blacha metalo-
wa, taśma walcowana i zwój taśmy (szpula), blachodachówki, blacho-
dachówki panelowe, panele dachowe metalowe, panele dachowe 
na  rąbek metalowe, blachy trapezowe, profile dachowe metalowe, 
obróbki blacharskie, podbitki sufitowe (metalowe), arkusze stalowe 
do użytku w budownictwie, bele stalowe, belki metalowe, belki me-
talowe do celów budowlanych, cegły budowlane (metalowe-), ciągli-
we palisady metalowe, ciągnione i  polerowane pręty metalowe, 
cienka siatka druciana, cokoły (metalowe) [konstrukcje], części bu-
dowli z metalu, części połączeniowe do rur z metalu, czopy metalo-
we, dachowe rynny metalowe, dachówka metalowa, dachówki 
esówki metalowe, dachy z  metalu na  konstrukcje, daszki z  metalu 
z umocowanymi lub ruchomymi listwami, deflektory kominowe me-
talowe, dekoracyjne profile metalowe, drobnica metalowa do  bu-
dynków, drut, drut aluminiowy, drzwi metalowe, dwuróg blacharski, 
dźwigary metalowe do  budynków, elementy metalowe w  postaci 
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rozgałęźników rurowych, fasady metalowe, gzymsy metalowe, haki 
do  dachówek, izolacyjne, metalowe panele okładzinowe do  ścian, 
izolacyjne panele metalowe do celów budowlanych, kanały metalo-
we, kątowniki metalowe, kątowniki stalowe, klamry [zaciski] metalo-
we, kołki metalowe, kołnierze metalowe, kominy metalowe, kominy 
stalowe, konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe, kotwy me-
talowe, kraty metalowe, kształtowniki metalowe, kryzy metalowe, li-
stwy profilowe metalowe dla budownictwa, materiał do pokrywania 
dachów z  metalu, materiały metalowe na  rusztowania budowlane, 
materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, membrany da-
chowe z metalu, metale laminowane, metale nieszlachetne, metale 
nieszlachetne i  ich  stopy, metalowa okładzina ścienna [budownic-
two], metalowa więźba dachowa, metalowe bloki kominowe, meta-
lowe bloki konstrukcyjne, metalowe, dachowe okna półkoliste 
[okna], metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, metalowe da-
chówki holenderskie, metalowe deski szczytowe, metalowe drobne 
wyroby, metalowe elementy usztywniające i  wzmacniające kon-
strukcję, metalowe elementy wykończeniowe [obramienia] stosowa-
ne w  budownictwie, metalowe gonty, metalowe grzbiety dachu, 
metalowe kanały odprowadzające, metalowe kanały wentylacyjne, 
metalowe kątowniki stalowe, metalowe komponenty budowlane, 
metalowe komponenty budowlane w postaci płyt, metalowe kom-
ponenty budowlane do budowy sklepień łukowych, metalowe kom-
ponenty do budowy fasad, metalowe końcówki kominowe, metalo-
we kosze dachowe do użytku w budownictwie, metalowe materiały 
zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe okna, metalowe parapety 
okienne, metalowe płyty podsufitowe, metalowe pokrycia dachowe 
z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, metalowe pokrycia dacho-
we, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, metalowe prefa-
brykaty konstrukcyjne, metalowe profile, metalowe progi, metalowe 
puszki zbiorcze, metalowe rynny, metalowe śruby mocujące, metalo-
we struktury wzmacniające do budynków, metalowe, termoizolowa-
ne konstrukcje fasadowe o  podwójnej izolacji, metalowe uchwyty 
rynnowe, metalowe więźby dachowe, modułowe przenośne kon-
strukcje budowlane [metalowe], modułowe systemy kominów 
ze  stali, narożniki ochronne tynków metalowe, nasady kominowe 
metalowe, obicia listwami lub osiatkowania pod tynk (metalowe), 
oblicówka aluminiowa, oblicówka metalowa, oblicówki metalowe, 
ocynkowana gruba blacha stalowa, okładzinowe panele metalowe 
do pokrywania dachów, okładziny budowlane [metalowe], okładziny 
metalowe [konstrukcyjne i budowlane], okucia stosowane w budow-
nictwie, metalowe, ołowiane materiały uszczelniające do krycia da-
chów, płytki dachowe metalowe, płytki metalowe, płyty aluminiowe, 
profile metalowe, profile aluminiowe, rynny aluminiowe, rynny me-
talowe do  rozpraszania wody deszczowej, rynny metalowe do  roz-
praszania wody ściekowej, rynny metalowe do zbierania wody ście-
kowej, rynny metalowe do  zbierania wody deszczowej, rynny 
ściekowe metalowe, skrzynki ogniotrwałe, słupki metalowe, słupki 
metalowe do  przeprowadzania przewodów, stabilizowana pianka 
aluminiowa, stal, stal konstrukcyjna, stal lana [staliwo], stal nierdzew-
na, stal nierdzewna w postaci arkuszy, stal obręczowa, stal powleka-
na, stal platerowana, stal prętowa, stal w formie arkuszy, prętów, li-
stew i  kęsów, stal w  postaci płyt, stalowe materiały budowlane, 
stropy [metalowe materiały budowlane], szkielety metalowe [bu-
downictwo], ukształtowane części metalowe, wiązania z  drutu, 
wsporniki metalowe, wykładziny kominowe metalowe, wytłoczki 
aluminiowe, wytłoczki metalowe, wywietrzniki [otwory wentylacyj-
ne] z  metalu dla budownictwa, wzmacniające sworznie metalowe 
do  deskowania, zaciski metalowe, zadaszenia metalowe [konstruk-
cje], zamknięcia zabezpieczające z  metalu, zbrojenia metalowe 
do betonu, złącza do rur (metalowe), złącza kompensacyjne metalo-
we, metalowe bariery dachowe przeciwśniegowe, metalowa ława 
kominiarska do blachodachówek, folie aluminiowe, folie metalowe, 
folie metalowe do okrywania, taśma metalowa, uszczelki metalowe, 
regulowane kołnierze [metalowe], produkty dekarskie metalowe, da-
chówki metalowe, wywietrzniki dachowe metalowe, obróbki komina 
metalowe, podbitki metalowe i metalowe deski czołowe wraz z me-
talowymi akcesoriami wykończeniowymi, 17 folie maskujące, folie 
izolacyjne, folie metalowe izolacyjne, folie do  ściółkowania, folie 
z tworzyw sztucznych do izolacji elektrycznej, folie z tworzyw sztucz-
nych do wypełniania i wyściełania [inne niż do zawijania], taśma an-
tykorozyjna, taśma maskująca, taśma elektroizolacyjna, taśmy izola-
cyjne, wodoodporna taśma klejąca, taśmy tłumiące hałas [guma], 
taśma maskująca do celów przemysłowych, taśmy, paski i błony kle-
jące, taśmy uszczelniające przed warunkami atmosferycznymi (nie-

metalowe-), taśmy przylepne do  zabezpieczania pokryć podłogo-
wych, nieprzepuszczalne taśmy klejące do krawędziowania dachów, 
półprzetworzone żywice polimerowe w postaci taśm, nieprzepusz-
czalne taśmy klejące do koszy dachowych, taśmy z włókna szklanego 
do celów izolacyjnych, nieprzepuszczalne taśmy przylepne do ukła-
dania dachówek kalenicowych, taśmy do izolacji elektrycznej z włók-
na szklanego, uszczelki niemetalowe, farby izolacyjne, farby izolacyj-
ne do fasad, uszczelniacze płynne, uszczelniacze antykorozyjne, 19 
folie z  tworzyw sztucznych do  użytku w  budownictwie, produkty 
dekarskie niemetalowe, uszczelniacze dekarskie, arkusze bitumiczne 
do użytku w budownictwie, materiały budowlane niemetalowe, rury 
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, budynki przeno-
śne niemetalowe, niemetalowe systemy rynnowe i elementy do nich, 
bitumiczne wyroby dla budownictwa, bitumiczne powłoki dachowe, 
krokwie dachowe, łupki dachowe, obróbki dachowe niemetalowe, 
pokrycia dachowe, niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć 
dachów, dachówki niemetalowe, wywietrzniki dachowe niemetalo-
we, obróbki komina niemetalowe, podbitki niemetalowe i deski czo-
łowe wraz z  niemetalowymi akcesoriami wykończeniowymi, rynny 
niemetalowe oraz niemetalowe elementy do tych rynien, rynny ko-
szowe niemetalowe, blacha z tworzyw sztucznych na dachy, panele 
dachowe niemetalowe, panele dachowe na rąbek niemetalowe, pro-
file dachowe niemetalowe, drzwi niemetalowe, 35 usługi sprzedaży 
hurtowej i  detalicznej towarów z  branży budowlanej i  chemicznej, 
40 obróbka i przetwarzanie materiałów z metali, stopów metali, two-
rzyw sztucznych, ceramicznych, usługi w  zakresie obróbki metalu, 
cięcie blach, rozkrawanie blach, gięcie blach, wykrawanie otworów 
montażowych, bądź innych otworów technologicznych i  estetycz-
nych, dostarczanie informacji dotyczących obróbki materiałów, ob-
róbka i powlekanie powierzchni metalowych, 42 naukowe i technicz-
ne usługi i  badania oraz ich  projektowanie, architektura, badania 
techniczne, prace badawczo-rozwojowe, testowanie materiałów, 
ekspertyzy inżynieryjne, planowanie urbanistyczne, projektowanie 
budynków, opracowywanie projektów technicznych .

(111) 350447 (220) 2020 11 06 (210) 520468
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACHY PRUSZYŃSKI
(540) 

(591) czerwony, czarny, żółty, niebieski, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 26 .04 .04, 26 .11 .02, 26 .11 .09
(510), (511) 1 powłoki wodoodporne [chemiczne, inne niż farby], 
mieszanki powlekające [chemikalia], inne niż farby, powłoki odpy-
chające wilgoć [inne niż farby], 2 lakiery [farby], farby gruntowe, farby 
przewodzące, konserwanty (murarskie-) [farby], farby w proszku, far-
by architektoniczne, mieszanki dachowe [farby], powłoki antykoro-
zyjne [farby], wykończenia poliuretanowe [farby], farby zapobiegają-
ce rdzy, farby zabezpieczające przed wilgocią, farby do powlekania 
galwanicznego, preparaty odporne na wilgoć [farby], farby do ochro-
ny przed rdzą, powłoki ochronne do powierzchni metalowych [far-
by], powłoki plastikowe [farby] do  użytku w  budownictwie, farba 
odporna na  rdzę, emalie do  malowania, farby aluminiowe, lakiery, 
materiały powłokowe w postaci olejów, materiały hamujące korozję, 
mieszanki antykorozyjne, niemetalowe materiały do  impregnacji 
wodoodpornej w postaci farb, mieszanki powłokowe w postaci lakie-
rów, oleje przeciwrdzewne, podkładowe lakiery ochronne, podkłady, 
politura, pokosty, powłoki ochronne do metali [farby], woski antyko-
rozyjne, 6 materiały metalowe dla budownictwa, materiały budowla-
ne (metalowe), materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe mate-
riały budowlane, ogniotrwałe budowlane materiały metalowe, 
wzmacniające materiały metalowe dla budownictwa, metalowe ma-
teriały do krycia nawierzchni, materiały do obróbki dachu metalowe, 
metalowe materiały budowlane w postaci płyt, metalowe materiały 
budowlane w postaci arkuszy, metalowe materiały budowlane w po-
staci paneli, materiały metalowe do celów budowlanych i konstruk-
cyjnych, metalowe materiały nieprzetworzone i  półprzetworzone, 
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będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki prze-
nośne, metalowe pojemniki i  artykuły do  transportu i  pakowania, 
blacha, blacha aluminiowa, blacha [płyty, arkusze], blacharskie mate-
riały budowlane, blacha do pokrycia dachu z metalu, blacha metalo-
wa, taśma walcowana i zwój taśmy (szpula), blachodachówki, blacho-
dachówki panelowe, panele dachowe metalowe, panele dachowe 
na  rąbek metalowe, blachy trapezowe, profile dachowe metalowe, 
obróbki blacharskie, podbitki sufitowe (metalowe), arkusze stalowe 
do użytku w budownictwie, bele stalowe, belki metalowe, belki me-
talowe do celów budowlanych, cegły budowlane (metalowe-), ciągli-
we palisady metalowe, ciągnione i  polerowane pręty metalowe, 
cienka siatka druciana, cokoły (metalowe) [konstrukcje], części bu-
dowli z metalu, części połączeniowe do rur z metalu, czopy metalo-
we, dachowe rynny metalowe, dachówka metalowa, dachówki 
esówki metalowe, dachy z  metalu na  konstrukcje, daszki z  metalu 
z umocowanymi lub ruchomymi listwami, deflektory kominowe me-
talowe, dekoracyjne profile metalowe, drobnica metalowa do  bu-
dynków, drut, drut aluminiowy, drzwi metalowe, dwuróg blacharski, 
dźwigary metalowe do  budynków, elementy metalowe w  postaci 
rozgałęźników rurowych, fasady metalowe, gzymsy metalowe, haki 
do  dachówek, izolacyjne, metalowe panele okładzinowe do  ścian, 
izolacyjne panele metalowe do celów budowlanych, kanały metalo-
we, kątowniki metalowe, kątowniki stalowe, klamry [zaciski] metalo-
we, kołki metalowe, kołnierze metalowe, kominy metalowe, kominy 
stalowe, konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe, kotwy me-
talowe, kraty metalowe, kształtowniki metalowe, kryzy metalowe, li-
stwy profilowe metalowe dla budownictwa, materiał do pokrywania 
dachów z  metalu, materiały metalowe na  rusztowania budowlane, 
materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, membrany da-
chowe z metalu, metale laminowane, metale nieszlachetne, metale 
nieszlachetne i  ich  stopy, metalowa okładzina ścienna [budownic-
two], metalowa więźba dachowa, metalowe bloki kominowe, meta-
lowe bloki konstrukcyjne, metalowe, dachowe okna półkoliste 
[okna], metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, metalowe da-
chówki holenderskie, metalowe deski szczytowe, metalowe drobne 
wyroby, metalowe elementy usztywniające i  wzmacniające kon-
strukcję, metalowe elementy wykończeniowe [obramienia] stosowa-
ne w  budownictwie, metalowe gonty, metalowe grzbiety dachu, 
metalowe kanały odprowadzające, metalowe kanały wentylacyjne, 
metalowe kątowniki stalowe, metalowe komponenty budowlane, 
metalowe komponenty budowlane w postaci płyt, metalowe kom-
ponenty budowlane do budowy sklepień łukowych, metalowe kom-
ponenty do budowy fasad, metalowe końcówki kominowe, metalo-
we kosze dachowe do użytku w budownictwie, metalowe materiały 
zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe okna, metalowe parapety 
okienne, metalowe płyty podsufitowe, metalowe pokrycia dachowe 
z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, metalowe pokrycia dacho-
we, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, metalowe prefa-
brykaty konstrukcyjne, metalowe profile, metalowe progi, metalowe 
puszki zbiorcze, metalowe rynny, metalowe śruby mocujące, metalo-
we struktury wzmacniające do budynków, metalowe, termoizolowa-
ne konstrukcje fasadowe o  podwójnej izolacji, metalowe uchwyty 
rynnowe, metalowe więźby dachowe, modułowe przenośne kon-
strukcje budowlane [metalowe], modułowe systemy kominów 
ze  stali, narożniki ochronne tynków metalowe, nasady kominowe 
metalowe, obicia listwami lub osiatkowania pod tynk (metalowe), 
oblicówka aluminiowa, oblicówka metalowa, oblicówki metalowe, 
ocynkowana gruba blacha stalowa, okładzinowe panele metalowe 
do pokrywania dachów, okładziny budowlane [metalowe], okładziny 
metalowe [konstrukcyjne i budowlane], okucia stosowane w budow-
nictwie, metalowe, ołowiane materiały uszczelniające do krycia da-
chów, płytki dachowe metalowe, płytki metalowe, płyty aluminiowe, 
profile metalowe, profile aluminiowe, rynny aluminiowe, rynny me-
talowe do  rozpraszania wody deszczowej, rynny metalowe do  roz-
praszania wody ściekowej, rynny metalowe do zbierania wody ście-
kowej, rynny metalowe do  zbierania wody deszczowej, rynny 
ściekowe metalowe, skrzynki ogniotrwałe, słupki metalowe, słupki 
metalowe do  przeprowadzania przewodów, stabilizowana pianka 
aluminiowa, stal, stal konstrukcyjna, stal lana [staliwo], stal nierdzew-
na, stal nierdzewna w postaci arkuszy, stal obręczowa, stal powleka-
na, stal platerowana, stal prętowa, stal w formie arkuszy, prętów, li-
stew i  kęsów, stal w  postaci płyt, stalowe materiały budowlane, 
stropy [metalowe materiały budowlane], szkielety metalowe [bu-
downictwo], ukształtowane części metalowe, wiązania z  drutu, 

wsporniki metalowe, wykładziny kominowe metalowe, wytłoczki 
aluminiowe, wytłoczki metalowe, wywietrzniki [otwory wentylacyj-
ne] z  metalu dla budownictwa, wzmacniające sworznie metalowe 
do  deskowania, zaciski metalowe, zadaszenia metalowe [konstruk-
cje], zamknięcia zabezpieczające z  metalu, zbrojenia metalowe 
do betonu, złącza do rur (metalowe), złącza kompensacyjne metalo-
we, metalowe bariery dachowe przeciwśniegowe, metalowa ława 
kominiarska do blachodachówek, folie aluminiowe, folie metalowe, 
folie metalowe do okrywania, taśma metalowa, uszczelki metalowe, 
regulowane kołnierze [metalowe], produkty dekarskie metalowe, da-
chówki metalowe, wywietrzniki dachowe metalowe, obróbki komina 
metalowe, podbitki metalowe i metalowe deski czołowe wraz z me-
talowymi akcesoriami wykończeniowymi, 17 folie maskujące, folie 
izolacyjne, folie metalowe izolacyjne, folie do  ściółkowania, folie 
z tworzyw sztucznych do izolacji elektrycznej, folie z tworzyw sztucz-
nych do wypełniania i wyściełania [inne niż do zawijania], taśma an-
tykorozyjna, taśma maskująca, taśma elektroizolacyjna, taśmy izola-
cyjne, wodoodporna taśma klejąca, taśmy tłumiące hałas [guma], 
taśma maskująca do celów przemysłowych, taśmy, paski i błony kle-
jące, taśmy uszczelniające przed warunkami atmosferycznymi (nie-
metalowe-), taśmy przylepne do  zabezpieczania pokryć podłogo-
wych, nieprzepuszczalne taśmy klejące do krawędziowania dachów, 
półprzetworzone żywice polimerowe w postaci taśm, nieprzepusz-
czalne taśmy klejące do koszy dachowych, taśmy z włókna szklanego 
do celów izolacyjnych, nieprzepuszczalne taśmy przylepne do ukła-
dania dachówek kalenicowych, taśmy do izolacji elektrycznej z włók-
na szklanego, uszczelki niemetalowe, farby izolacyjne, farby izolacyj-
ne do fasad, uszczelniacze płynne, uszczelniacze antykorozyjne, 19 
folie z  tworzyw sztucznych do  użytku w  budownictwie, produkty 
dekarskie niemetalowe, uszczelniacze dekarskie, arkusze bitumiczne 
do użytku w budownictwie, materiały budowlane niemetalowe, rury 
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, budynki przeno-
śne niemetalowe, niemetalowe systemy rynnowe i elementy do nich, 
bitumiczne wyroby dla budownictwa, bitumiczne powłoki dachowe, 
krokwie dachowe, łupki dachowe, obróbki dachowe niemetalowe, 
pokrycia dachowe, niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć 
dachów, dachówki niemetalowe, wywietrzniki dachowe niemetalo-
we, obróbki komina niemetalowe, podbitki niemetalowe i deski czo-
łowe wraz z  niemetalowymi akcesoriami wykończeniowymi, rynny 
niemetalowe oraz niemetalowe elementy do tych rynien, rynny ko-
szowe niemetalowe, blacha z tworzyw sztucznych na dachy, panele 
dachowe niemetalowe, panele dachowe na rąbek niemetalowe, pro-
file dachowe niemetalowe, drzwi niemetalowe, 35 usługi sprzedaży 
hurtowej i  detalicznej towarów z  branży budowlanej i  chemicznej, 
40 obróbka i przetwarzanie materiałów z metali, stopów metali, two-
rzyw sztucznych, ceramicznych, usługi w  zakresie obróbki metalu, 
cięcie blach, rozkrawanie blach, gięcie blach, wykrawanie otworów 
montażowych, bądź innych otworów technologicznych i  estetycz-
nych, dostarczanie informacji dotyczących obróbki materiałów, ob-
róbka i powlekanie powierzchni metalowych, 42 naukowe i technicz-
ne usługi i  badania oraz ich  projektowanie, architektura, badania 
techniczne, prace badawczo-rozwojowe, testowanie materiałów, 
ekspertyzy inżynieryjne, planowanie urbanistyczne, projektowanie 
budynków, opracowywanie projektów technicznych .

(111) 350448 (220) 2020 11 06 (210) 520466
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACHY PRUSZYŃSKI
(540) 

(531) 27 .05 .01, 26 .11 .02, 26 .11 .09, 26 .04 .04
(510), (511) 1 powłoki wodoodporne [chemiczne, inne niż farby], 
mieszanki powlekające [chemikalia] inne niż farby, powłoki odpycha-
jące wilgoć [inne niż farby], 2 lakiery [farby], farby gruntowe, farby 
przewodzące, konserwanty (murarskie-) [farby], farby w proszku, far-
by architektoniczne, mieszanki dachowe [farby], powłoki antykoro-
zyjne [farby], wykończenia poliuretanowe [farby], farby zapobiegają-
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ce rdzy, farby zabezpieczające przed wilgocią, farby do powlekania 
galwanicznego, preparaty odporne na wilgoć [farby], farby do ochro-
ny przed rdzą, powłoki ochronne do powierzchni metalowych [far-
by], powłoki plastikowe [farby] do  użytku w  budownictwie, farba 
odporna na  rdzę, emalie do  malowania, farby aluminiowe, lakiery, 
materiały powłokowe w postaci olejów, materiały hamujące korozję, 
mieszanki antykorozyjne, niemetalowe materiały do  impregnacji 
wodoodpornej w postaci farb, mieszanki powłokowe w postaci lakie-
rów, oleje przeciwrdzewne, podkładowe lakiery ochronne, podkłady, 
politura, pokosty, powłoki ochronne do metali [farby], woski antyko-
rozyjne, 6 materiały metalowe dla budownictwa, materiały budowla-
ne (metalowe), materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe mate-
riały budowlane, ogniotrwałe budowlane materiały metalowe, 
wzmacniające materiały metalowe dla budownictwa, metalowe ma-
teriały do krycia nawierzchni, materiały do obróbki dachu metalowe, 
metalowe materiały budowlane w postaci płyt, metalowe materiały 
budowlane w postaci arkuszy, metalowe materiały budowlane w po-
staci paneli, materiały metalowe do celów budowlanych i konstruk-
cyjnych, metalowe materiały nieprzetworzone i  półprzetworzone, 
będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki prze-
nośne, metalowe pojemniki i  artykuły do  transportu i  pakowania, 
blacha, blacha aluminiowa, blacha [płyty, arkusze], blacharskie mate-
riały budowlane, blacha do pokrycia dachu z metalu, blacha metalo-
wa, taśma walcowana i zwój taśmy (szpula), blachodachówki, blacho-
dachówki panelowe, panele dachowe metalowe, panele dachowe 
na  rąbek metalowe, blachy trapezowe, profile dachowe metalowe, 
obróbki blacharskie, podbitki sufitowe (metalowe), arkusze stalowe 
do użytku w budownictwie, bele stalowe, belki metalowe, belki me-
talowe do celów budowlanych, cegły budowlane (metalowe-), ciągli-
we palisady metalowe, ciągnione i  polerowane pręty metalowe, 
cienka siatka druciana, cokoły (metalowe) [konstrukcje], części bu-
dowli z metalu, części połączeniowe do rur z metalu, czopy metalo-
we, dachowe rynny metalowe, dachówka metalowa, dachówki 
esówki metalowe, dachy z  metalu na  konstrukcje, daszki z  metalu 
z umocowanymi lub ruchomymi listwami, deflektory kominowe me-
talowe, dekoracyjne profile metalowe, drobnica metalowa do  bu-
dynków, drut, drut aluminiowy, drzwi metalowe, dwuróg blacharski, 
dźwigary metalowe do  budynków, elementy metalowe w  postaci 
rozgałęźników rurowych, fasady metalowe, gzymsy metalowe, haki 
do  dachówek, izolacyjne, metalowe panele okładzinowe do  ścian, 
izolacyjne panele metalowe do celów budowlanych, kanały metalo-
we, kątowniki metalowe, kątowniki stalowe, klamry [zaciski] metalo-
we, kołki metalowe, kołnierze metalowe, kominy metalowe, kominy 
stalowe, konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe, kotwy me-
talowe, kraty metalowe, kształtowniki metalowe, kryzy metalowe, li-
stwy profilowe metalowe dla budownictwa, materiał do pokrywania 
dachów z  metalu, materiały metalowe na  rusztowania budowlane, 
materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, membrany da-
chowe z metalu, metale laminowane, metale nieszlachetne, metale 
nieszlachetne i  ich  stopy, metalowa okładzina ścienna [budownic-
two], metalowa więźba dachowa, metalowe bloki kominowe, meta-
lowe bloki konstrukcyjne, metalowe, dachowe okna półkoliste 
[okna], metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, metalowe da-
chówki holenderskie, metalowe deski szczytowe, metalowe drobne 
wyroby, metalowe elementy usztywniające i  wzmacniające kon-
strukcję, metalowe elementy wykończeniowe [obramienia] stosowa-
ne w  budownictwie, metalowe gonty, metalowe grzbiety dachu, 
metalowe kanały odprowadzające, metalowe kanały wentylacyjne, 
metalowe kątowniki stalowe, metalowe komponenty budowlane, 
metalowe komponenty budowlane w postaci płyt, metalowe kom-
ponenty budowlane do budowy sklepień łukowych, metalowe kom-
ponenty do budowy fasad, metalowe końcówki kominowe, metalo-
we kosze dachowe do użytku w budownictwie, metalowe materiały 
zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe okna, metalowe parapety 
okienne, metalowe płyty podsufitowe, metalowe pokrycia dachowe 
z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, metalowe pokrycia dacho-
we, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, metalowe prefa-
brykaty konstrukcyjne, metalowe profile, metalowe progi, metalowe 
puszki zbiorcze, metalowe rynny, metalowe śruby mocujące, metalo-
we struktury wzmacniające do budynków, metalowe, termoizolowa-
ne konstrukcje fasadowe o  podwójnej izolacji, metalowe uchwyty 
rynnowe, metalowe więźby dachowe, modułowe przenośne kon-
strukcje budowlane [metalowe], modułowe systemy kominów 
ze  stali, narożniki ochronne tynków metalowe, nasady kominowe 

metalowe, obicia listwami lub osiatkowania pod tynk (metalowe), 
oblicówka aluminiowa, oblicówka metalowa, oblicówki metalowe, 
ocynkowana gruba blacha stalowa, okładzinowe panele metalowe 
do pokrywania dachów, okładziny budowlane [metalowe], okładziny 
metalowe [konstrukcyjne i budowlane], okucia stosowane w budow-
nictwie, metalowe, ołowiane materiały uszczelniające do krycia da-
chów, płytki dachowe metalowe, płytki metalowe, płyty aluminiowe, 
profile metalowe, profile aluminiowe, rynny aluminiowe, rynny me-
talowe do  rozpraszania wody deszczowej, rynny metalowe do  roz-
praszania wody ściekowej, rynny metalowe do zbierania wody ście-
kowej, rynny metalowe do  zbierania wody deszczowej, rynny 
ściekowe metalowe, skrzynki ogniotrwałe, słupki metalowe, słupki 
metalowe do  przeprowadzania przewodów, stabilizowana pianka 
aluminiowa, stal, stal konstrukcyjna, stal lana [staliwo], stal nierdzew-
na, stal nierdzewna w postaci arkuszy, stal obręczowa, stal powleka-
na, stal platerowana, stal prętowa, stal w formie arkuszy, prętów, li-
stew i  kęsów, stal w  postaci płyt, stalowe materiały budowlane, 
stropy [metalowe materiały budowlane], szkielety metalowe [bu-
downictwo], ukształtowane części metalowe, wiązania z  drutu, 
wsporniki metalowe, wykładziny kominowe metalowe, wytłoczki 
aluminiowe, wytłoczki metalowe, wywietrzniki [otwory wentylacyj-
ne] z  metalu dla budownictwa, wzmacniające sworznie metalowe 
do  deskowania, zaciski metalowe, zadaszenia metalowe [konstruk-
cje], zamknięcia zabezpieczające z  metalu, zbrojenia metalowe 
do betonu, złącza do rur (metalowe), złącza kompensacyjne metalo-
we, metalowe bariery dachowe przeciwśniegowe, metalowa ława 
kominiarska do blachodachówek, folie aluminiowe, folie metalowe, 
folie metalowe do okrywania, taśma metalowa, uszczelki metalowe, 
regulowane kołnierze [metalowe], produkty dekarskie metalowe, da-
chówki metalowe, wywietrzniki dachowe metalowe, obróbki komina 
metalowe, podbitki metalowe i metalowe deski czołowe wraz z me-
talowymi akcesoriami wykończeniowymi, 17 folie maskujące, folie 
izolacyjne, folie metalowe izolacyjne, folie do  ściółkowania, folie 
z tworzyw sztucznych do izolacji elektrycznej, folie z tworzyw sztucz-
nych do wypełniania i wyściełania [inne niż do zawijania], taśma an-
tykorozyjna, taśma maskująca, taśma elektroizolacyjna, taśmy izola-
cyjne, wodoodporna taśma klejąca, taśmy tłumiące hałas [guma], 
taśma maskująca do celów przemysłowych, taśmy, paski i błony kle-
jące, taśmy uszczelniające przed warunkami atmosferycznymi (nie-
metalowe-), taśmy przylepne do  zabezpieczania pokryć podłogo-
wych, nieprzepuszczalne taśmy klejące do krawędziowania dachów, 
półprzetworzone żywice polimerowe w postaci taśm, nieprzepusz-
czalne taśmy klejące do koszy dachowych, taśmy z włókna szklanego 
do celów izolacyjnych, nieprzepuszczalne taśmy przylepne do ukła-
dania dachówek kalenicowych, taśmy do izolacji elektrycznej z włók-
na szklanego, uszczelki niemetalowe, farby izolacyjne, farby izolacyj-
ne do fasad, uszczelniacze płynne, uszczelniacze antykorozyjne, 19 
folie z  tworzyw sztucznych do  użytku w  budownictwie, produkty 
dekarskie niemetalowe, uszczelniacze dekarskie, arkusze bitumiczne 
do użytku w budownictwie, materiały budowlane niemetalowe, rury 
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, budynki przeno-
śne niemetalowe, niemetalowe systemy rynnowe i elementy do nich, 
bitumiczne wyroby dla budownictwa, bitumiczne powłoki dachowe, 
krokwie dachowe, łupki dachowe, obróbki dachowe niemetalowe, 
pokrycia dachowe, niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć 
dachów, dachówki niemetalowe, wywietrzniki dachowe niemetalo-
we, obróbki komina niemetalowe, podbitki niemetalowe i deski czo-
łowe wraz z  niemetalowymi akcesoriami wykończeniowymi, rynny 
niemetalowe oraz niemetalowe elementy do tych rynien, rynny ko-
szowe niemetalowe, blacha z tworzyw sztucznych na dachy, panele 
dachowe niemetalowe, panele dachowe na rąbek niemetalowe, pro-
file dachowe niemetalowe, drzwi niemetalowe, 35 usługi sprzedaży 
hurtowej i  detalicznej towarów z  branży budowlanej i  chemicznej, 
40 obróbka i przetwarzanie materiałów z metali, stopów metali, two-
rzyw sztucznych, ceramicznych, usługi w  zakresie obróbki metalu, 
cięcie blach, rozkrawanie blach, gięcie blach, wykrawanie otworów 
montażowych, bądź innych otworów technologicznych i  estetycz-
nych, dostarczanie informacji dotyczących obróbki materiałów, ob-
róbka i powlekanie powierzchni metalowych, 42 naukowe i technicz-
ne usługi i  badania oraz ich  projektowanie, architektura, badania 
techniczne, prace badawczo-rozwojowe, testowanie materiałów, 
ekspertyzy inżynieryjne, doradztwo budowlane, planowanie urbani-
styczne, projektowanie budynków, opracowywanie projektów tech-
nicznych .
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(111) 350449 (220) 2020 11 06 (210) 520465
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Blachy Pruszyński
(510), (511) 1 powłoki wodoodporne [chemiczne, inne niż farby], 
mieszanki powlekające [chemikalia], inne niż farby, powłoki odpy-
chające wilgoć [inne niż farby], 2 lakiery [farby], farby gruntowe, farby 
przewodzące, konserwanty (murarskie-) [farby], farby w proszku, far-
by architektoniczne, mieszanki dachowe [farby], powłoki antykoro-
zyjne [farby], wykończenia poliuretanowe [farby], farby zapobiegają-
ce rdzy, farby zabezpieczające przed wilgocią, farby do powlekania 
galwanicznego, preparaty odporne na wilgoć [farby], farby do ochro-
ny przed rdzą, powłoki ochronne do powierzchni metalowych [far-
by], powłoki plastikowe [farby] do  użytku w  budownictwie, farba 
odporna na  rdzę, emalie do  malowania, farby aluminiowe, lakiery, 
materiały powłokowe w postaci olejów, materiały hamujące korozję, 
mieszanki antykorozyjne, niemetalowe materiały do  impregnacji 
wodoodpornej w postaci farb, mieszanki powłokowe w postaci lakie-
rów, oleje przeciwrdzewne, podkładowe lakiery ochronne, podkłady, 
politura, pokosty, powłoki ochronne do metali [farby], woski antyko-
rozyjne, 6 materiały metalowe dla budownictwa, materiały budowla-
ne (metalowe), materiały konstrukcyjne metalowe, metalowe mate-
riały budowlane, ogniotrwałe budowlane materiały metalowe, 
wzmacniające materiały metalowe dla budownictwa, metalowe ma-
teriały do krycia nawierzchni, materiały do obróbki dachu metalowe, 
metalowe materiały budowlane w postaci płyt, metalowe materiały 
budowlane w postaci arkuszy, metalowe materiały budowlane w po-
staci paneli, materiały metalowe do celów budowlanych i konstruk-
cyjnych, metalowe materiały nieprzetworzone i  półprzetworzone, 
będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki prze-
nośne, metalowe pojemniki i  artykuły do  transportu i  pakowania, 
blacha, blacha aluminiowa, blacha [płyty, arkusze], blacharskie mate-
riały budowlane, blacha do pokrycia dachu z metalu, blacha metalo-
wa, taśma walcowana i zwój taśmy (szpula), blachodachówki, blacho-
dachówki panelowe, panele dachowe metalowe, panele dachowe 
na  rąbek metalowe, blachy trapezowe, profile dachowe metalowe, 
obróbki blacharskie, podbitki sufitowe (metalowe), arkusze stalowe 
do użytku w budownictwie, bele stalowe, belki metalowe, belki me-
talowe do celów budowlanych, cegły budowlane (metalowe-), ciągli-
we palisady metalowe, ciągnione i  polerowane pręty metalowe, 
cienka siatka druciana, cokoły (metalowe) [konstrukcje], części bu-
dowli z metalu, części połączeniowe do rur z metalu, czopy metalo-
we, dachowe rynny metalowe, dachówka metalowa, dachówki 
esówki metalowe, dachy z  metalu na  konstrukcje, daszki z  metalu 
z umocowanymi lub ruchomymi listwami, deflektory kominowe me-
talowe, dekoracyjne profile metalowe, drobnica metalowa do  bu-
dynków, drut, drut aluminiowy, drzwi metalowe, dwuróg blacharski, 
dźwigary metalowe do  budynków, elementy metalowe w  postaci 
rozgałęźników rurowych, fasady metalowe, gzymsy metalowe, haki 
do  dachówek, izolacyjne, metalowe panele okładzinowe do  ścian, 
izolacyjne panele metalowe do celów budowlanych, kanały metalo-
we, kątowniki metalowe, kątowniki stalowe, klamry [zaciski] metalo-
we, kołki metalowe, kołnierze metalowe, kominy metalowe, kominy 
stalowe, konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe, kotwy me-
talowe, kraty metalowe, kształtowniki metalowe, kryzy metalowe, li-
stwy profilowe metalowe dla budownictwa, materiał do pokrywania 
dachów z  metalu, materiały metalowe na  rusztowania budowlane, 
materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, membrany da-
chowe z metalu, metale laminowane, metale nieszlachetne, metale 
nieszlachetne i  ich  stopy, metalowa okładzina ścienna [budownic-
two], metalowa więźba dachowa, metalowe bloki kominowe, meta-
lowe bloki konstrukcyjne, metalowe, dachowe okna półkoliste 
[okna], metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, metalowe da-
chówki holenderskie, metalowe deski szczytowe, metalowe drobne 
wyroby, metalowe elementy usztywniające i  wzmacniające kon-
strukcję, metalowe elementy wykończeniowe [obramienia] stosowa-
ne w  budownictwie, metalowe gonty, metalowe grzbiety dachu, 
metalowe kanały odprowadzające, metalowe kanały wentylacyjne, 
metalowe kątowniki stalowe, metalowe komponenty budowlane, 
metalowe komponenty budowlane w postaci płyt, metalowe kom-
ponenty budowlane do budowy sklepień łukowych, metalowe kom-

ponenty do budowy fasad, metalowe końcówki kominowe, metalo-
we kosze dachowe do użytku w budownictwie, metalowe materiały 
zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe okna, metalowe parapety 
okienne, metalowe płyty podsufitowe, metalowe pokrycia dachowe 
z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, metalowe pokrycia dacho-
we, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, metalowe prefa-
brykaty konstrukcyjne, metalowe profile, metalowe progi, metalowe 
puszki zbiorcze, metalowe rynny, metalowe śruby mocujące, metalo-
we struktury wzmacniające do budynków, metalowe, termoizolowa-
ne konstrukcje fasadowe o  podwójnej izolacji, metalowe uchwyty 
rynnowe, metalowe więźby dachowe, modułowe przenośne kon-
strukcje budowlane [metalowe], modułowe systemy kominów 
ze  stali, narożniki ochronne tynków metalowe, nasady kominowe 
metalowe, obicia listwami lub osiatkowania pod tynk (metalowe), 
oblicówka aluminiowa, oblicówka metalowa, oblicówki metalowe, 
ocynkowana gruba blacha stalowa, okładzinowe panele metalowe 
do pokrywania dachów, okładziny budowlane [metalowe], okładziny 
metalowe [konstrukcyjne i budowlane], okucia stosowane w budow-
nictwie, metalowe, ołowiane materiały uszczelniające do krycia da-
chów, płytki dachowe metalowe, płytki metalowe, płyty aluminiowe, 
profile metalowe, profile aluminiowe, rynny aluminiowe, rynny me-
talowe do  rozpraszania wody deszczowej, rynny metalowe do  roz-
praszania wody ściekowej, rynny metalowe do zbierania wody ście-
kowej, rynny metalowe do  zbierania wody deszczowej, rynny 
ściekowe metalowe, skrzynki ogniotrwałe, słupki metalowe, słupki 
metalowe do  przeprowadzania przewodów, stabilizowana pianka 
aluminiowa, stal, stal konstrukcyjna, stal lana [staliwo], stal nierdzew-
na, stal nierdzewna w postaci arkuszy, stal obręczowa, stal powleka-
na, stal platerowana, stal prętowa, stal w formie arkuszy, prętów, li-
stew i  kęsów, stal w  postaci płyt, stalowe materiały budowlane, 
stropy [metalowe materiały budowlane], szkielety metalowe [bu-
downictwo], ukształtowane części metalowe, wiązania z  drutu, 
wsporniki metalowe, wykładziny kominowe metalowe, wytłoczki 
aluminiowe, wytłoczki metalowe, wywietrzniki [otwory wentylacyj-
ne] z  metalu dla budownictwa, wzmacniające sworznie metalowe 
do  deskowania, zaciski metalowe, zadaszenia metalowe [konstruk-
cje], zamknięcia zabezpieczające z  metalu, zbrojenia metalowe 
do betonu, złącza do rur (metalowe), złącza kompensacyjne metalo-
we, metalowe bariery dachowe przeciwśniegowe, metalowa ława 
kominiarska do blachodachówek, folie aluminiowe, folie metalowe, 
folie metalowe do okrywania, taśma metalowa, uszczelki metalowe, 
regulowane kołnierze [metalowe], produkty dekarskie metalowe, da-
chówki metalowe, wywietrzniki dachowe metalowe, obróbki komina 
metalowe, podbitki metalowe i metalowe deski czołowe wraz z me-
talowymi akcesoriami wykończeniowymi, 17 folie maskujące, folie 
izolacyjne, folie metalowe izolacyjne, folie do  ściółkowania, folie 
z tworzyw sztucznych do izolacji elektrycznej, folie z tworzyw sztucz-
nych do wypełniania i wyściełania [inne niż do zawijania], taśma an-
tykorozyjna, taśma maskująca, taśma elektroizolacyjna, taśmy izola-
cyjne, wodoodporna taśma klejąca, taśmy tłumiące hałas [guma], 
taśma maskująca do celów przemysłowych, taśmy, paski i błony kle-
jące, taśmy uszczelniające przed warunkami atmosferycznymi (nie-
metalowe-), taśmy przylepne do  zabezpieczania pokryć podłogo-
wych, nieprzepuszczalne taśmy klejące do krawędziowania dachów, 
półprzetworzone żywice polimerowe w postaci taśm, nieprzepusz-
czalne taśmy klejące do koszy dachowych, taśmy z włókna szklanego 
do celów izolacyjnych, nieprzepuszczalne taśmy przylepne do ukła-
dania dachówek kalenicowych, taśmy do izolacji elektrycznej z włók-
na szklanego, uszczelki niemetalowe, farby izolacyjne, farby izolacyj-
ne do fasad, uszczelniacze płynne, uszczelniacze antykorozyjne, 19 
folie z  tworzyw sztucznych do  użytku w  budownictwie, produkty 
dekarskie niemetalowe, uszczelniacze dekarskie, arkusze bitumiczne 
do użytku w budownictwie, materiały budowlane niemetalowe, rury 
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, budynki przeno-
śne niemetalowe, niemetalowe systemy rynnowe i elementy do nich, 
bitumiczne wyroby dla budownictwa, bitumiczne powłoki dachowe, 
krokwie dachowe, łupki dachowe, obróbki dachowe niemetalowe, 
pokrycia dachowe, niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć 
dachów, dachówki niemetalowe, wywietrzniki dachowe niemetalo-
we, obróbki komina niemetalowe, podbitki niemetalowe i deski czo-
łowe wraz z  niemetalowymi akcesoriami wykończeniowymi, rynny 
niemetalowe oraz niemetalowe elementy do tych rynien, rynny ko-
szowe niemetalowe, blacha z tworzyw sztucznych na dachy, panele 
dachowe niemetalowe, panele dachowe na rąbek niemetalowe, pro-
file dachowe niemetalowe, drzwi niemetalowe, 35 usługi sprzedaży 
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hurtowej i  detalicznej towarów z  branży budowlanej i  chemicznej, 
40 obróbka i przetwarzanie materiałów z metali, stopów metali, two-
rzyw sztucznych, ceramicznych, usługi w  zakresie obróbki metalu, 
cięcie blach, rozkrawanie blach, gięcie blach, wykrawanie otworów 
montażowych, bądź innych otworów technologicznych i  estetycz-
nych, dostarczanie informacji dotyczących obróbki materiałów, ob-
róbka i powlekanie powierzchni metalowych, 42 naukowe i technicz-
ne usługi i  badania oraz ich  projektowanie, architektura, badania 
techniczne, prace badawczo-rozwojowe, testowanie materiałów, 
ekspertyzy inżynieryjne, planowanie urbanistyczne, projektowanie 
budynków, opracowywanie projektów technicznych .

(111) 350450 (220) 2021 08 25 (210) 533170
(151) 2022 01 27 (441) 2021 10 11
(732) WĘSIERSKI RYSZARD A2 JEWELLERY, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GEM CRU diamonds & colors
(540) 

(531) 26 .04 .03, 27 .05 .01
(510), (511) 14 Naszyjniki [biżuteria], Bransoletki [biżuteria], Zawiesz-
ki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria], Łańcuszki [biżuteria], Łańcuszki 
z metali szlachetnych na naszyjniki, Kolczyki, Biżuteria z metali szla-
chetnych, biżuteria ze  złota, wisiorki z  bursztynu będące biżuterią, 
Biżuteria w  postaci koralików, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria z  ka-
mieniami szlachetnymi, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, wisiorki 
z aglomerowanego bursztynu [ambroidu] będące biżuterią, Ozdoby 
z  żółtego bursztynu, biżuteria z  bursztynu, Kamienie szlachetne, 
Wyroby jubilerskie, Ozdoby [biżuteria], Metale szlachetne i ich stopy, 
Ozdoby do obuwia i kapeluszy z metali szlachetnych, Spinki do kra-
watów, Spinki do mankietów, Medale i medaliony, Puchary z metali 
szlachetnych, Dzieła sztuki wykonane z metali szlachetnych, Dzieła 
sztuki wykonane z  kamieni szlachetnych, Ozdobne rzeźby wyko-
nane z  metali szlachetnych, Szkatułki ozdobne wykonane z  metali 
szlachetnych, Stojaki na pierścionki wykonane z metali szlachetnych, 
Breloczki do  kluczy, Zegarki, Etui z  metali szlachetnych na  zegarki, 
Ozdoby wykonane z  lub pokryte szlachetnymi i  półszlachetnymi 
metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Posągi i figurki wykonane 
z  lub pokryte szlachetnymi i  półszlachetnymi metalami lub kamie-
niami i ich imitacjami, Półfabrykaty z kamieni szlachetnych przezna-
czone do produkcji biżuterii, Odznaki z metali szlachetnych, Monety, 
Pudełka z metali szlachetnych, Pudełka na biżuterię i pudełka na ze-
garki, Szkatułki na biżuterię, Półwyroby z metali szlachetnych do wy-
korzystania przy produkcji biżuterii, 35 Sprzedaż detaliczna i hurto-
wa, w tym sprzedaż on-line, biżuterii i wyrobów jubilerskich, w tym: 
naszyjników, bransoletek, zawieszek, pierścionków, łańcuszków, kol-
czyków, wisiorków, biżuterii z metali szlachetnych, biżuterii z kamie-
niami szlachetnymi, biżuterii z bursztynu, ozdób, Sprzedaż detalicz-
na i hurtowa, w tym sprzedaż on-line, towarów: kamienie szlachetne, 
metale szlachetne i ich stopy, ozdoby do obuwia i kapeluszy z metali 
szlachetnych, spinki do krawatów i mankietów, medale i medaliony, 
puchary z metali szlachetnych, dzieła sztuki wykonane z metali szla-
chetnych, dzieła sztuki wykonane z kamieni szlachetnych, ozdobne 
rzeźby wykonane z metali szlachetnych, szkatułki ozdobne wykona-
ne z  metali szlachetnych, ozdoby z  bursztynu, Sprzedaż detaliczna 
i  hurtowa, w  tym sprzedaż on-line . towarów: stojaki na  pierścionki 
wykonane z  metali szlachetnych, breloczki do  kluczy, zegarki, etui 
z  metali szlachetnych na  zegarki, ozdoby wykonane z  lub pokryte 
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imita-
cjami, Sprzedaż detaliczna i hurtowa, w tym sprzedaż on-line . towa-
rów: posągi i  figurki wykonane z  lub pokryte szlachetnymi i  półsz-
lachetnymi metalami lub kamieniami i  ich  imitacjami, półfabrykaty 
z kamieni szlachetnych przeznaczone do produkcji biżuterii, odznaki 
z metali szlachetnych, monety, pudełka z metali szlachetnych, pudeł-
ka na biżuterię i pudełka na zegarki, szkatułki na biżuterię, półwyro-
by z metali szlachetnych do wykorzystania przy produkcji biżuterii .

(111) 350451 (220) 2021 08 27 (210) 533225
(151) 2022 01 25 (441) 2021 09 20

(732) MISTAK SARA MISTAK MEDIA, Chorągwica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BABASIERZUCA
(540) 

(591) zielony, szary, czarny, biały, złoty, fioletowy, beżowy, 
czerwony
(531) 29 .01 .15, 02 .09 .14, 20 .05 .23, 27 .05 .01
(510), (511) 35 Promocja, reklama i  marketing stron internetowych 
on-line, Reklama, Reklama i  marketing, Reklama i  usługi reklamowe, 
Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama 
online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Rekla-
ma online za  pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez 
wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama w  Internecie dla 
osób trzecich, Reklama za  pośrednictwem mediów elektronicznych, 
w  szczególności Internetu, Rozpowszechnianie danych związanych 
z  reklamą, Udzielanie informacji związanych z  reklamą, Usługi rekla-
mowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi w zakresie 
tworzenia marki (reklama i  promocja), Usługi reklamowe w  zakresie 
odzieży, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Promocja towarów i  usług poprzez sponsorowanie, Handlowe infor-
macje i  porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsu-
menckiej], Handlowe informacje i  porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Usługi w zakresie oceny marki, Testowa-
nie marki, Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, 
Organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi 
doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Usługi reklamo-
we, w szczególności w zakresie promocji towarów, Usługi w zakresie 
promocji, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie re-
klamy i promocji sprzedaży, Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, 
Zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trze-
cich, Usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów, 
Usługi w  zakresie analizy rynków dotyczące dostępności towarów, 
Pokazy mody w celach handlowych, Organizowanie pokazów mody 
w celach handlowych, Organizacja pokazów mody w celach promo-
cyjnych, Pokazy mody w  celach promocyjnych [Organizacja-], Orga-
nizacja pokazów mody do  celów promocji sprzedaży, Promowanie 
sprzedaży artykułów mody za  pośrednictwem artykułów promocyj-
nych w  czasopismach, Usługi prezentowania produktów na  wysta-
wach sklepowych przez modelki lub modeli, Prezentacja firm oraz 
ich towarów i usług w internecie, Usługi związane z publiczną prezen-
tacją produktów, Udostępnianie informacji o produktach konsumenc-
kich, Udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów 
kosmetycznych, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Promo-
wanie towarów i  usług osób trzecich, Promowanie towarów i  usług 
osób trzecich w Internecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
za  pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Promowanie 
towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunika-
cyjne, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez reportaże 
reklamowe, Promowanie towarów i  usług osób trzecich za  pośred-
nictwem reklam na stronach internetowych, Reklamowanie towarów 
innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie i po-
równywanie towarów tych sprzedawców, Usługi reklamowe w zakre-
sie sprzedaży towarów, Pokazy towarów, Pokazy towarów dla celów 
reklamowych, Pokazy towarów do celów promocyjnych, Prezentacje 
towarów i usług, Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprze-
daży detalicznej, Usługi w zakresie organizowania pokazów towarów 
handlowych, Usługi w  zakresie pokazów towarów, Dostarczanie in-
formacji konsumentom na  temat towarów i  usług, Usługi doradcze 
dotyczące zakupu towarów na  rzecz osób trzecich, Usługi doradcze 
i  konsultingowe w  zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, 
Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru 
nabywanych towarów, Usługi konsultacyjne w  zakresie nabywania 



Nr 17/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 63

towarów i usług, Udzielanie informacji konsumenckich o produktach 
w zakresie kosmetyków, Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów 
audiowizualnych, Usługi reklamowe i  promocyjne w  zakresie sprze-
daży, Usługi marketingowe świadczone za  pomocą sieci cyfrowych, 
Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komu-
nikacyjnej online w Internecie, Rozpowszechnianie reklam za pośred-
nictwem internetowych sieci komunikacyjnych, Prezentowanie pro-
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Przeprowadzanie 
sprzedaży aukcyjnej, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzie-
żą, Usługi handlu detalicznego w  odniesieniu do  akcesoriów odzie-
żowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży 
i dodatków odzieżowych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wy-
syłkowej odzieży, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej 
akcesoriów odzieżowych, Organizowanie aukcji, Organizowanie aukcji 
internetowych, Organizowanie i  prowadzenie aukcji, Organizowanie 
i  przeprowadzanie aukcji za  pośrednictwem internetu, Organizowa-
nie i przeprowadzanie aukcji, Prowadzenie aukcji, Prowadzenie aukcji 
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Przeprowadzanie inte-
raktywnych aukcji wirtualnych, Usługi aukcji online dla osób trzecich, 
Usługi handlowe online, w  ramach których sprzedający wystawiają 
produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Interne-
tu, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, 45 Infor-
macje w zakresie mody, Udostępnianie informacji o modzie, Zindywi-
dualizowane usługi doradztwa w zakresie mody .

(111) 350452 (220) 2021 09 06 (210) 533557
(151) 2022 01 27 (441) 2021 10 11
(732) COSMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Cosmar
(510), (511) 8 Cążki do  obcinania paznokci, Cążki do  obcinania skó-
rek przy paznokciach, Nożyczki do paznokci, Nożyczki do wycinania 
skórek przy paznokciach, Gilotynki do  paznokci, Pincety, Zestawy 
do  manicure i  pedicure, Akcesoria do  pielęgnacji paznokci i  skórek 
przy paznokciach, Elektryczne i nieelektryczne polerki do paznokci, 
Pilniki do paznokci, Elektryczne i nieelektryczne przybory do depi-
lacji, Depilatory, Przybory ręczne do układania włosów, Lokówki, 35 
Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej (w tym za pośrednictwem In-
ternetu) następujących towarów: kosmetyki, produkty perfumeryj-
ne, mydła, maści, woski i kremy do celów kosmetycznych, preparaty 
kosmetyczne do  pielęgnacji i  ochrony paznokci, lakiery, zmywacze 
i ozdoby do paznokci, tipsy, sztuczne paznokcie, kleje do sztucznych 
paznokci, środki do polerowania i wygładzania paznokci, preparaty 
do  depilacji, preparaty i  akcesoria do  makijażu i  demakijażu, deko-
racje do celów kosmetycznych, preparaty farmaceutyczne do pielę-
gnacji i ochrony skóry, włosów i paznokci, przyrządy do obcinania, 
piłowania, szlifowania i polerowania paznokci, przyrządy do obcina-
nia skórek przy paznokciach, przyrządy do  obcinania włosów oraz 
do depilacji, zestawy do manicure i pedicure, akcesoria do pielęgna-
cji paznokci i skórek przy paznokciach .

(111) 350453 (220) 2021 08 17 (210) 532910
(151) 2022 01 19 (441) 2021 09 13
(732) FAJNA I NESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) grupa fajna
(540) 

(591) czarny, biały
(531) 26 .04 .01, 26 .05 .01, 27 .05 .01, 24 .17 .25, 29 .01 .12
(510), (511) 37 Usługi budowlane .

(111) 350454 (220) 2021 07 26 (210) 532058
(151) 2022 01 27 (441) 2021 10 04
(732) Sun Pharmaceutical Industries Limited, Vadodara (IN)
(540) (znak słowny)
(540) RANMET
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty lecznicze .

(111) 350455 (220) 2021 07 26 (210) 532060
(151) 2022 01 27 (441) 2021 10 04
(732) Sun Pharmaceutical Industries Limited, Vadodara (IN)
(540) (znak słowny)
(540) DULBAX
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty lecznicze .

(111) 350456 (220) 2021 07 06 (210) 531218
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 04
(732) ZAJKIEWICZ PIOTR, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIKE LABS
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 27 .05 .10, 27 .05 .17, 26 .04 .01, 26 .04 .05, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Urządzenia audiowizualne, optyczne, sygnalizacyj-
ne, testujące, kontrolne, Urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, 
przełączania, sterowania regulacji energii elektrycznej, Urządzenia 
i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania 
dźwięku, obrazu, 37 Usługi w  zakresie eliminacji zakłóceń w  insta-
lacjach elektrycznych, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu 
komputerowego, Układanie kabli .

(111) 350457 (220) 2015 01 09 (210) 525609
(151) 2021 09 21 (441) 2021 06 07
(732) K .A . Schmersal Holding GmbH & Co . KG, Wuppertal (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tec .nicum
(540) 

(531) 26 .04 .01, 26 .04 .05, 27 .05 .01
(510), (511) 42 Naukowe i  techniczne usługi i  badania oraz ich  pro-
jektowanie, Przemysłowe analizy i  usługi badawcze, Projektowanie 
i rozwijanie sprzętu i oprogramowania komputerowego .

(111) 350458 (220) 2021 10 25 (210) 535596
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) JANISZEWSKI ROBERT IMERS, Głogowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMERS jedyne takie grzejniki . . .
(540) 

(591) pomarańczowy, szary
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 24 .17 .01, 24 .17 .02, 
26 .11 .03, 26 .11 .05, 26 .11 .07, 26 .11 .10
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(510), (511) 11 Akcesoria łazienkowe, Grzejniki do centralnego ogrze-
wania, Instalacje do ogrzewania wodnego, Instalacje grzewcze, Ka-
loryfery elektryczne, Krany, Łazienkowe instalacje wodno-kanaliza-
cyjne, Nawilżacze do  grzejników centralnego ogrzewania, Pompy 
ciepła, Rury kotłowe centralnego ogrzewania, Rury wodociągowe 
do  instalacji sanitarnych, Urządzenia do  ogrzewania, Urządzenia 
do  ogrzewania na  paliwa stałe, płynne lub gazowe, Urządzenia 
do  ogrzewania podłogowego, Urządzenia na  gorące powietrze, 
Urządzenia zasilające kotły grzewcze, Wężownice [części instalacji 
destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych], Wymienniki ciepła, 
inne niż części maszyn, Zasobniki ciepła, Zasobniki pary, Zasuwy 
[ogrzewnictwo], Zaślepki do grzejników, Zawory do rur i rurociągów .

(111) 350459 (220) 2021 09 30 (210) 534604
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) DRINKS OF LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wisła (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NASZA KOMBUCHA
(540) 

(531) 05 .03 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .02, 27 .05 .08
(510), (511) 30 Kombucha, Napoje na  bazie herbaty z  owocowymi 
dodatkami smakowymi, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towa-
rów, Napoje sporządzone z herbaty, Substytuty herbaty, 32 Napoje 
bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające .

(111) 350460 (220) 2021 09 30 (210) 534607
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) MONEVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Monavi
(510), (511) 41 Szkolenie w  zakresie kosmetyki i  urody, 44 Usługi 
w zakresie makijażu permanentnego, Zabiegi kosmetyczne .

(111) 350461 (220) 2021 10 07 (210) 534973
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) MONEVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Monevi
(510), (511) 35 Usługi informacyjne i  poradnictwo handlowe dla 
konsumentów w  dziedzinie produktów do  makijażu, 40 Produkcja 
kosmetyków do  makijażu na  zamówienie, 41 Szkolenia w  zakresie 
pielęgnacji urody, Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, 44 Usłu-
gi kosmetyczne, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi 
w  zakresie porad kosmetycznych, Usługi zabiegów kosmetycznych 
na twarz i ciało, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, 
Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, 
Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi w zakresie maki-
jażu permanentnego, Usługi w zakresie makijażu, Usługi kosmetycz-
ne w zakresie wykonywania makijażu, Usługi doradztwa w zakresie 
makijażu, Usługi doradztwa online w  zakresie makijażu, Usługi do-
radztwa dotyczącego makijażu świadczone online lub osobiście, 
Usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu .

(111) 350462 (220) 2021 10 12 (210) 535092
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) RZEPCZYŃSKI DAWID, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SAPOTO

(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
rządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności go-
spodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego i  przetwarzania da-
nych, Zarządzanie zasobami ludzkimi i  usługi rekrutacji personelu, 
Administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Ad-
ministrowanie i  zarządzanie działalnością gospodarczą, Administro-
wanie konkursami w celach reklamowych, Administrowanie zawoda-
mi w celach reklamowych, Administrowanie działalnością gospodarczą 
firm zagranicznych, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Biz-
nesowa obsługa centrów handlowych dla osób trzecich, Biznesowe 
usługi doradcze i konsultacyjne, Doradztwo dla przedsiębiorstw prze-
mysłowych lub handlowych w  zakresie prowadzenia firmy, Doradz-
two handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo 
w  zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, Doradztwo w  zakresie 
zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, Doradztwo w  zakresie 
zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, Doradztwo w  zarzą-
dzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, Dostarcza-
nie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośred-
nictwem internetu, Ekspertyzy w  zakresie wydolności 
przedsiębiorstw, Impresariat w działalności artystycznej, Doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dys-
trybucja materiałów reklamowych, marketingowych i  promocyj-
nych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamo-
wego i mediów na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, 
czasu reklamowego i  mediów, Usługi programów lojalnościowych, 
motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public relations, Usługi w za-
kresie targów i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i pre-
zentacji produktów, Administrowanie dotyczące marketingu, Admi-
nistrowanie programami motywacyjnymi w  celu promowania 
sprzedaży towarów i  usług dla osób trzecich, Agencja public rela-
tions, Agencje reklamowe, Aktualizowanie informacji reklamowych 
w komputerowej bazie danych, Analiza odbioru reklamy, Analiza re-
akcji na reklamę i badania rynkowe, Analiza świadomości społecznej 
w  dziedzinie reklamy, Analizy odbioru reklamy, Analizy w  zakresie 
reklamy, Badanie rynku, Dokonywanie uzgodnień w zakresie rekla-
my, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą 
i  marketingu, Dostarczanie biznesowych informacji marketingo-
wych, Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie infor-
macji marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych 
za  pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie informacji 
na  temat reklamy, Dostarczanie przewodników reklamowych 
do  przeszukiwania konsultowanych online, Działalność reklamowa, 
w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, 
Edycja postprodukcyjna reklam, Elektroniczne publikowanie druków 
w celach reklamowych, Gromadzenie informacji związanych z rekla-
mą, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub re-
klamowych, Informacja marketingowa, Kampanie marketingowe, 
Kompilacja ogłoszeń reklamowych w  celu wykorzystania ich  jako 
strony internetowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzy-
stania w formie stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń reklamo-
wych do użytku w Internecie, Kompilacja, produkcja i rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, Kompilacja reklam, Kompilacja 
statystyk związanych z  reklamą, Marketing afiliacyjny, Marketing 
bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing dotyczący promocji, 
Marketing finansowy, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Mar-
keting imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, Marketing opiera-
jący się na współpracy z influencerem [Influencer marketing], Marke-
ting referencyjny, Marketing telefoniczny, Marketing towarów i usług 
na rzecz innych, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wy-
dawania oprogramowania, Modelki i modele do celów reklamowych 
i promocji sprzedaży, Negocjowanie kontraktów reklamowych, Ob-
sługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Ocena skutków wy-
wieranych przez działania reklamowe na odbiorców, Oceny szacun-
kowe do  celów marketingowych, Oferowanie próbek produktów, 
Ogłoszenia drobne, Opracowanie koncepcji marketingowych, Opra-
cowywanie i  realizacja planów i  koncepcji medialnych i  reklamo-
wych, Opracowywanie i  wdrażanie strategii marketingowych 
na rzecz innych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, Opraco-
wywanie strategii i  pomysłów marketingowych, Optymalizacja dla 
wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja stron internetowych, 
Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Orga-
nizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizacja i prze-
prowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja konkursów 
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w  celach reklamowych, Organizacja pokazów mody do  celów pro-
mocji sprzedaży, Organizowanie działań reklamowych w kinach, Or-
ganizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych 
na rzecz osób trzecich, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń 
promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w  celach promo-
cyjnych, Organizowanie losowania nagród w  celach reklamowych, 
Organizowanie promocji imprez mających na celu pozyskiwanie fun-
duszy na  cele dobroczynne, Organizowanie targów handlowych 
w celach reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Pisanie sce-
nariuszy do  celów reklamowych, Pisanie tekstów reklamowych 
do celów reklamowych i promocyjnych, Plakaty reklamowe (Rozle-
pianie-), Planowanie strategii marketingowych, Pomoc dotycząca 
zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, Po-
moc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowe-
go, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerun-
ku firmy, Pomoc w  zakresie działalności gospodarczej dotycząca 
tożsamości korporacyjnej, Pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji 
działalności gospodarczej, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Poszu-
kiwania w  zakresie patronatu, Prezentacja firm oraz ich  towarów 
i usług w internecie, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja i dys-
trybucja reklam radiowych i telewizyjnych, Produkcja materiałów re-
klamowych, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja 
nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych do  celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwięko-
wych w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo do celów re-
klamowych, Produkcja nagrań wideo w  celach reklamowych, Pro-
dukcja nagrań wideo w  celach marketingowych, Produkcja 
programów typu telezakupy, Produkcja programów związanych z te-
lezakupami, Produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo 
i nagrań audiowizualnych, Produkcja reklam, Produkcja reklam kino-
wych, Produkcja reklam radiowych, Produkcja reklam telewizyjnych, 
Produkcja reklam telewizyjnych i  radiowych, Produkcja wizualnych 
materiałów reklamowych, Profilowanie konsumentów do celów ko-
mercyjnych lub marketingowych, Projektowanie badań marketingo-
wych, Projektowanie broszur reklamowych, Projektowanie logo re-
klamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Projektowanie 
ulotek reklamowych, Promocja online sieci komputerowych i  stron 
internetowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych 
on-line, Promocja [reklama] koncertów, Promocja [reklama] podróży, 
Promocja sprzedaży, Promocja serii filmów na  rzecz osób trzecich, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocja towarów przy po-
mocy influencerów, Promocje sprzedaży w  punkcie sprzedaży, 
na rzecz innych, Promocyjne usługi handlowe, Promowanie działal-
ności gospodarczej, Promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez 
udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony interneto-
wej, Promowanie koncertów muzycznych, Promowanie korzyści 
z  energooszczędnych technologii oświetlenia dla profesjonalistów 
w  dziedzinie oświetlenia, Promowanie muzyki innych poprzez do-
starczanie portfolio online za pośrednictwem witryn internetowych, 
Promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfo-
lio online za  pośrednictwem strony internetowej, Promowanie [re-
klama] działalności gospodarczej, Promowanie sprzedaży artykułów 
mody za pośrednictwem artykułów promocyjnych w czasopismach, 
Promowanie sprzedaży dla osób trzecich za pośrednictwem progra-
mów znaczków handlowych, Promowanie sprzedaży przy użyciu 
mediów audiowizualnych, Promowanie sprzedaży towarów i  usług 
innych podmiotów za  pośrednictwem imprez promocyjnych, Pro-
mowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygoto-
wywanie reklam, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Promo-
wanie towarów i  usług osób trzecich przez sieci komputerowe 
i komunikacyjne, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Inter-
necie, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem 
globalnych sieci komputerowych, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia ich  towarów 
i usług z działalnością sportową, Promowanie towarów i usług osób 
trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów 
z zawodami sportowymi, Promowanie towarów i usług osób trzecich 
poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z progra-
mami promocyjnymi, Promowanie towarów i  usług osób trzecich 
poprzez preferowany przez klienta program, Promowanie towarów 
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach interne-
towych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez reporta-
że reklamowe, Promowanie towarów i usług w drodze sponsorowania 
międzynarodowych wydarzeń sportowych, Promowanie towarów 
i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Promowanie 

towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart lo-
jalnościowych, Promowanie towarów i  usług innych podmiotów 
za pośrednictwem programów kart rabatowych, Promowanie usług 
finansowych i  ubezpieczeniowych, na  rzecz stron trzecich, Promo-
wanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, Promowa-
nie wydarzeń specjalnych, Promowanie zawodów i wydarzeń sporto-
wych, Przygotowanie i  rozmieszczanie reklam, Przygotowanie 
materiałów reklamowych, Przygotowywanie audiowizualnych pre-
zentacji do  użytku w  reklamie, Przygotowywanie dokumentów re-
klamowych, Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, 
Przygotowywanie i  rozmieszczanie reklam, Przygotowywanie 
i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, Przygo-
towywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, Przygoto-
wywanie kampanii reklamowych, Przygotowywanie list adresowych 
dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio 
do klientów za pośrednictwem poczty [inne niż sprzedaż], Przygoto-
wywanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie materiałów 
promocyjnych i  merchandisingowych dla osób trzecich, Przygoto-
wywanie planów marketingowych, Przygotowywanie prezentacji 
w  celach reklamowych, Przygotowywanie publikacji reklamowych, 
Przygotowywanie reklam, Przygotowywanie reklam dla osób trze-
cich, Przygotowywanie reklam na  zamówienie dla osób trzecich, 
Przygotowywanie reklam prasowych, Przygotowywanie ulotek re-
klamowych, Publikacja reklam, Publikacja treści reklamowych, Publi-
kowanie druków do  celów reklamowych, Publikowanie druków 
do celów reklamowych w postaci elektronicznej, Publikowanie litera-
tury reklamowej, Publikowanie materiałów i  tekstów reklamowych, 
Publikowanie materiałów reklamowych, Publikowanie materiałów 
reklamowych online, Publikowanie tekstów reklamowych, Redago-
wanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama banerowa, Reklama 
bezpośredniej odpowiedzi, Reklama biznesowych stron interneto-
wych, Reklama i  marketing, Reklama i  usługi reklamowe, Reklama 
na billboardach elektronicznych, Reklama online za pośrednictwem 
komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama online za  pośrednic-
twem sieci komputerowej, Reklama online poprzez komputerowe 
sieci komunikacyjne, Reklama poprzez przesyłanie materiałów rekla-
mowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komu-
nikacyjne, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, 
Reklama promocyjna projektów badawczych, Reklama promocyjna 
w zakresie szkoleń filozoficznych, Reklama radiowa, Reklama towa-
rów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika on-
line do  przeszukiwania, Reklama typu „płać za  kliknięcie”, Reklama 
w  czasopismach, Reklama w  czasopismach, broszurach i  gazetach, 
Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama w prasie popularnej 
i  profesjonalnej, Reklama, w  tym promowanie produktów i  usług 
na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów li-
cencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sporto-
wymi, Reklama w  zakresie filmów kinowych, Reklama za  pomocą 
marketingu bezpośredniego, Reklama za  pośrednictwem mediów 
elektronicznych, w  szczególności Internetu, Reklama za  pośrednic-
twem sieci telefonii komórkowej, Reklama za pośrednictwem telefo-
nu, Reklama zewnętrzna, Reklama związana z  transportem i dosta-
wą, Reklamowanie filmów kinematograficznych, Reklamowanie kin, 
Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Re-
klamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem internetu, 
Reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klien-
tom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedaw-
ców, Reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom 
dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, Reklamo-
we i  sponsorowane teksty (Tworzenie-), Reklamy kinowe, Reklamy 
montowane na dachach taksówek, Reklamy online, Reklamy praso-
we (Przygotowywanie-), Reklamy radiowe, Reklamy radiowe i telewi-
zyjne, Reklamy telewizyjne, Reprodukcja materiału reklamowego, 
Reżyserowanie filmów reklamowych, Rozlepianie plakatów reklamo-
wych, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, Rozwijanie 
koncepcji reklamowych, Rozwój kampanii promocyjnych dla przed-
siębiorstw, Rozwój planu marketingowego, Skomputeryzowana pro-
mocja działalności gospodarczej, Sporządzanie raportów do  celów 
marketingowych, Teksty (Tworzenie reklamowych i  sponsorowa-
nych-), Telemarketing, Testowanie marki, Tworzenie reportaży rekla-
mowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie materia-
łów reklamowych, Udostępnianie online przewodników 
reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzą-
cych handel online w Internecie, Udostępnianie raportów marketin-
gowych, Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Udzielanie 



66 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 17/2022

informacji związanych z reklamą, Umieszczanie reklam, Usługi agen-
cji marketingowych, Usługi agencji modelek i modeli do celów pro-
mocji sprzedaży, Usługi agencji modelek i modeli związane z rekla-
mą, Usługi agencji modelek i modeli związane z promocją sprzedaży, 
Usługi agencji modelek i  modeli do  celów reklamowych, Usługi 
agencji modelek i modeli, Usługi agencji reklamowych, Usługi agen-
cji w zakresie promowania osobistości świata sportu, Usługi dopaso-
wywania w ramach sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywa-
nie kontaktów między reklamodawcami a  właścicielami stron 
internetowych, Usługi franczyzowe związane z  pomocą w  zakresie 
marketingu, Usługi informacyjne dotyczące reklamy, Usługi izby han-
dlowej w zakresie promocji handlu, Usługi izby handlowej w zakresie 
promocji przedsiębiorstw, Usługi konsultacyjne dotyczące pozyski-
wania sponsorów, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe 
świadczone za  pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe 
w  dziedzinie optymalizacji ruchu na  stronie internetowej, Usługi 
marketingowe w  dziedzinie stomatologii, Usługi marketingowe 
w dziedzinie podróży, Usługi marketingowe w dziedzinie restauracji, 
Usługi marketingowe za  pośrednictwem wyszukiwarek interneto-
wych, Usługi marketingowe związane z imprezami w zakresie spor-
tów elektronicznych, Usługi marketingu bezpośredniego, Usługi 
marketingu telefonicznego [z  wyjątkiem sprzedaży], Usługi mer-
chandisingu, Usługi modelek i  modeli do  celów reklamowych lub 
promocji sprzedaży, Usługi ogłoszeniowe do  celów reklamowych, 
Usługi planowania w zakresie reklamy, Usługi promocji działalności 
gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizual-
nych, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za po-
średnictwem teleksu, Usługi promocji działalności gospodarczej 
świadczone za  pośrednictwem telefonu, Usługi promocyjne doty-
czące gry w baseball, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi promo-
cyjne świadczone za  pośrednictwem telefonu, Usługi promocyjne 
związane z  imprezami w  zakresie sportów elektronicznych, Usługi 
promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, 
Usługi redaktorów w  zakresie pisania tekstów do  celów promocyj-
nych, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe dla architektów, Usługi 
reklamowe dla branży literackiej, Usługi reklamowe dla kwiaciarzy, 
Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, 
Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, Usługi 
reklamowe dotyczące baz danych, Usługi reklamowe dotyczące nie-
ruchomości, Usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, 
Usługi reklamowe dotyczące gazet, Zapewnianie modelek i modeli 
do  reklamy, Zapewnianie rankingów użytkowników w  celach han-
dlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników 
w celach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie promocją sław-
nych osób, Zarządzanie promocyjne na  rzecz osobistości sporto-
wych, Zawieranie umów reklamowych na  rzecz innych, Zawieranie 
umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, Zesta-
wianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Ze-
stawianie reklam w  celu wykorzystania ich  na  stronach interneto-
wych, Wsparcie w  dziedzinie promocji biznesu, Usługi reklamowe 
w  zakresie odzieży, Usługi reklamowe mające na  celu zwiększanie 
świadomości społecznej na temat zespołu nerczycowego i ognisko-
wego segmentalnego szkliwienia kłębuszków [FSGS], Usługi konsul-
tingowe w zakresie marketingu internetowego, Usługi konsultingo-
we w  dziedzinie rozwoju koncepcji reklamowych, Usługi 
konsultingowe dotyczące reklamy, Usługi konsultacyjne w  zakresie 
marketingu bezpośredniego, Usługi konsultacyjne w  zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące promocji kampanii pozyskiwania 
funduszy, Usługi konsultacyjne w  zakresie marketingu, Usługi kon-
sultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketin-
gu dla kampanii pozyskiwania funduszy, Usługi doradztwa w zakre-
sie marketingu, Usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, 
Usługi doradcze w  zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Usługi 
doradcze w  zakresie marketingu, Usługi doradcze odnoszące się 
do akcji promocyjnych, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promo-
cji i  marketingu, Usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, 
Usługi doradcze dotyczące reklamy, Świadczenie doradczych usług 
marketingowych dla producentów, Promocja towarów i  usług po-
przez sponsorowanie, Porady w  zakresie marketingu, Porady w  za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, Porady w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w  zakresie 
zarządzania marketingowego, Pomoc w zakresie marketingu, Orga-
nizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, Konsultacje 
związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, Kon-
sultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, Konsultacje 

w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy, Konsultacje 
dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, Dostarczanie informacji 
i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, 
Doradztwo w  zakresie zarządzania marketingowego, Doradztwo 
w  zakresie wprowadzania do  obrotu produktów chemicznych, Do-
radztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, Doradztwo 
w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie seg-
mentacji rynku, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Doradz-
two w  zakresie marketingu biznesowego, Doradztwo w  zakresie 
marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu produktów chemicz-
nych, Doradztwo w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
marketingu, Doradztwo w zakresie demografii do celów marketingo-
wych, Doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych konsu-
mentów, Doradztwo w zakresie analizy nawyków i potrzeb nabyw-
czych konsumentów świadczone za pomocą danych sensorycznych, 
jakościowych i ilościowych, Doradztwo w dziedzinie strategii komu-
nikacyjnych w reklamie, Doradztwo specjalistyczne w zakresie mar-
ketingu, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo marke-
tingowe w  zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo 
dotyczące zarządzania marketingowego, Doradztwo dotyczące re-
klamy w  zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące 
reklamy, Doradztwo dotyczące reklamy prasowej, Doradztwo bizne-
sowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo biznesowe 
dotyczące reklamy, Usługi rozpowszechniania materiałów reklamo-
wych, Usługi reklamowe w  zakresie reklamy bezpośredniej świad-
czone w ramach korespondencji masowej, Usługi dystrybucji mate-
riałów reklamowych bezpośrednio do  klientów za  pośrednictwem 
poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istnieją-
cej bazy klientów, Rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych, 
Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, Rozpowszechnianie 
reklam za  pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, 
Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komu-
nikacyjnej online w Internecie, Rozpowszechnianie reklam dla osób 
trzecich, Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez In-
ternet, Rozpowszechnianie reklam, Rozpowszechnianie produktów 
do  celów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń i  materiałów 
reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], Roz-
powszechnianie ogłoszeń reklamowych, Rozpowszechnianie mate-
riałów reklamowych w  internecie, Rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych przez pocztę, Rozpowszechnianie materiałów rekla-
mowych i promocyjnych, Rozpowszechnianie materiałów w zakresie 
reklamy, marketingu i publicity, Rozpowszechnianie materiałów re-
klamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, 
broszur i materiałów drukowanych], Rozpowszechnianie broszur re-
klamowych, Reklamowych (Rozpowszechnianie ogłoszeń-), Reklama 
korespondencyjna, Przygotowywanie dystrybucji próbek reklamo-
wych w  odpowiedzi na  zapytania telefoniczne, Przygotowywanie 
dystrybucji ulotek reklamowych w odpowiedzi na zapytania telefo-
niczne, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystry-
bucję kart rabatowych, Promowanie sprzedaży towarów i usług osób 
trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i  konkursy 
promocyjne, Promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dys-
trybucję kuponów, Próbki (Kolportaż-), Organizowanie dystrybucji 
próbek reklamowych, Kolportaż próbek, Dystrybucja ulotek rekla-
mowych, Dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów re-
klamowych, Dystrybucja ulotek promocyjnych, Dystrybucja reklam 
i ogłoszeń handlowych, Dystrybucja prospektów i próbek do celów 
reklamowych, Dystrybucja tekstów reklamowych, Dystrybucja pro-
spektów i próbek, Dystrybucja prospektów do celów reklamowych, 
Dystrybucja produktów do celów reklamowych, Dystrybucja próbek 
reklamowych, Dystrybucja pocztowych przesyłek reklamowych i do-
datków reklamowych dołączonych do zwykłych wydań, Dystrybucja 
ogłoszeń reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych 
na ulicy, Dystrybucja materiałów reklamowych, Dystrybucja materia-
łów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczegól-
ności do  sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w  kraju lub 
poza nim, Dystrybucja materiałów reklamowych drogą pocztową, 
Dystrybucja materiałów promocyjnych, Dystrybucja materiałów pro-
mocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłasz-
cza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno 
poza granice jak i w kraju], Dystrybucja i rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, 
próbek], Dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, Dys-
trybucja drukowanych materiałów promocyjnych za pośrednictwem 
poczty, Dystrybucja broszur reklamowych, Bezpośrednia reklama 
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pocztowa, Wypożyczanie urządzeń reklamowych, Zapewnianie 
przestrzeni reklamowej w  czasopismach, gazetach i  magazynach, 
Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypożyczanie materiałów rekla-
mowych, Wypożyczanie billboardów cyfrowych, Wynajmowanie 
wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji mar-
ketingowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowa-
nie powierzchni na cele reklamowe, Wynajem tablic do celów rekla-
mowych, Wynajem przestrzeni reklamowych w  internecie 
na potrzeby ogłoszeń o pracę, Wynajem przestrzeni reklamowej on-
-line, Wynajem przestrzeni reklamowej w  Internecie, Wynajem po-
wierzchni reklamowej w pociągach, Wynajem powierzchni reklamo-
wej w mieniu należącym do kolei, Wynajem powierzchni reklamowej 
i  materiałów reklamowych, Wynajem powierzchni reklamowej 
na  stronach internetowych, Wynajem powierzchni reklamowej 
w  broszurach, Wynajem pomocy reklamowych, Wynajem materia-
łów reklamowych, Wynajem czasu reklamowego we  wszystkich 
środkach przekazu, Wynajem czasu na emisję reklam w kinach, Wy-
najem billboardów reklamowych, Wynajem billboardów, Wynajem 
bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem bilbordów reklamowych, 
Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamowego i po-
wierzchni reklamowych, Udostępnianie przestrzeni reklamowej 
w mediach elektronicznych, Udostępnianie przestrzeni reklamowej 
w czasopismach, gazetach i magazynach, Udostępnianie przestrzeni 
reklamowej za  pomocą środków elektronicznych oraz globalnych 
sieci informacyjnych, Udostępnianie miejsca na stronach interneto-
wych na  reklamę towarów i  usług, Udostępnianie i  wynajem po-
wierzchni reklamowej, Udostępnianie i  wynajem przestrzeni rekla-
mowej w  Internecie, Świadczenie usług w  zakresie reklamy 
komputerowej, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Reklama 
w windach, Organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, Le-
asing billboardów reklamowych, Dostarczanie powierzchni reklamo-
wych w globalnej sieci komputerowej, Wynajem powierzchni, czasu 
i materiałów reklamowych, Badania w zakresie public relations, Do-
radztwo w dziedzinie public relations, Doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w zakresie public 
relations, Pomoc w  zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi 
w zakresie public relations, Prowadzenie badań w dziedzinie public 
relations, Usługi doradztwa w zakresie public relations, Usługi komu-
nikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu handlowego, Usługi relacji 
z mediami, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Usługi 
w zakresie zarządzania targami, Przygotowywanie wystaw w celach 
biznesowych, Przygotowywanie wystaw w  celach komercyjnych, 
Przygotowywanie wystaw w celach handlowych, Przygotowywanie 
wystaw do  celów działalności gospodarczej, Przygotowywanie po-
kazów w celach reklamowych, Przygotowywanie pokazów w celach 
handlowych, Przeprowadzanie wystaw w  celach handlowych, Pro-
wadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych online, 
Prowadzenie wystaw w  celach reklamowych, Prowadzenie wystaw 
w  celach biznesowych, Prowadzenie targów w  sektorze motoryza-
cyjnym, Prowadzenie, przygotowywanie i  organizowanie pokazów 
handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamo-
wych, Prowadzenie pokazów w  zakresie działalności gospodarczej, 
Prowadzenie pokazów handlowych, Promowanie i przeprowadzanie 
targów handlowych, Promocja targów do celów handlowych, Pokazy 
mody w celach promocyjnych [Organizacja-], Pokazy mody w celach 
handlowych, Pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych], Plano-
wanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji w ce-
lach gospodarczych i reklamowych, Organizowanie wystaw w celach 
handlowych, Organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych 
i promocyjnych, Organizowanie wystaw i  targów w celach handlo-
wych lub reklamowych, Organizowanie wystaw i  targów w  celach 
handlowych i reklamowych, Organizowanie wystaw i imprez do ce-
lów handlowych lub reklamowych, Organizowanie targów w celach 
handlowych lub reklamowych, Organizowanie targów i  wystaw 
w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie targów han-
dlowych, Organizowanie pokazów w celach handlowych, Organizo-
wanie pokazów mody w celach handlowych, Organizowanie poka-
zów handlowych, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów 
do  celów handlowych, promocyjnych i  reklamowych, Organizowa-
nie imprez w  celach handlowych i  reklamowych, Organizowanie 
i przeprowadzanie wystaw handlowych, Organizowanie i prowadze-
nie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, Organi-
zowanie i  prowadzenie wystaw handlowych, Organizowanie i  pro-
wadzenie targów związanych z  działalnością wydawniczą, 
Organizowanie i prowadzenie targów biznesowych, Organizowanie 

i  prowadzenie targów handlowych, Organizowanie i  prowadzenie 
wystaw i  pokazów handlowych, Organizowanie i  prowadzenie tar-
gów w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie i pro-
wadzenie targów i  wystaw w  celach reklamowych, Organizowanie 
i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, Organizowa-
nie i  prowadzenie wystaw w  celach handlowych, Organizacja wy-
staw w celach handlowych, Organizacja wystaw w celach reklamo-
wych, Organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 
Organizacja wystaw kwiatów i roślin do celów handlowych lub rekla-
mowych, Organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, Organizacja 
wydarzeń komercyjnych, Organizacja targów w celach handlowych 
i reklamowych, Organizacja targów handlowych, Organizacja poka-
zów mody w celach promocyjnych, Organizacja i przeprowadzanie 
wystaw w ramach targów handlowych, Usługi w zakresie pokazów 
towarów, Usługi w  zakresie organizowania pokazów towarów han-
dlowych, Usługi w zakresie dekorowania wystaw sklepowych, Usługi 
w zakresie dekoracji okien i aranżacji wystaw, Usługi w zakresie aran-
żacji wystaw sklepów detalicznych, Usługi reklamowe za pośrednic-
twem reklamy na balonach, Usługi prezentowania produktów na wy-
stawach sklepowych przez modelki lub modeli, Usługi dekorowania 
wystaw w celach reklamowych, Przygotowywanie i prezentacja po-
kazów audiowizualnych w  celach reklamowych, Prezentowanie to-
warów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie 
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentowa-
nie produktów finansowych w mediach komunikacji dla celów sprze-
daży detalicznej, Prezentacje towarów i  usług, Pokazy towarów 
i  usług za  pośrednictwem mediów elektronicznych, także na  rzecz 
usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, Pokazy towa-
rów do  celów promocyjnych, Pokazy towarów dla celów reklamo-
wych, Pokazy towarów, Pokazy sprzętu fotograficznego [do  celów 
reklamowych], Pokaz handlowy [dla osób trzecich], Organizowanie 
i  prowadzenie pokazów w  celach reklamowych, Organizowanie 
i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, Organizacja wystaw 
do celów reklamowych, Dekoracja wystaw sklepowych, Organizacja 
i  prowadzenie prezentacji produktów, Gromadzenie proponowa-
nych ofert w przetargach, Gromadzenie, na rzecz innych osób, róż-
nych usług ubezpieczeniowych w  celu umożliwienia klientom wy-
godnego porównywania i  kupowania tych usług, Gromadzenie, 
na  rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w  celu 
umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych 
usług, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Dostarczanie infor-
macji za  pośrednictwem internetu na  temat sprzedaży samocho-
dów, Dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi 
hotelowych, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towa-
rów i usług, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Do-
starczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych 
za pośrednictwem internetu, Doradztwo w zakresie wyceny zamó-
wień sprzedaży, Analiza cen, Agencje importu-eksportu towarów, 
Agencje importowe i eksportowe, Agencje eksportowe i importowe, 
Administrowanie sprzedażą, Administrowanie prenumeratą gazet 
[dla osób trzecich], Administrowanie i  organizacja usług sprzedaży 
wysyłkowej, Abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych 
baz danych, Usługi aukcyjne, Organizacja subskrypcji kanału telewi-
zji, Organizacja subskrypcji do  czasopism w  formacie elektronicz-
nym, Organizacja i  przeprowadzanie pchlich targów, Organizacja 
abonamentów do pobierania elektronicznych opłat za przejazd au-
tostradą [ETC] na  rzecz innych, Notowania cenowe towarów lub 
usług, Negocjowanie umów z podmiotami opłacającymi usługi w za-
kresie opieki zdrowotnej, Negocjowanie umów kupna i  sprzedaży 
towarów, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
Negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich 
za pośrednictwem systemów telekomunikacji, Negocjowanie i rozli-
czanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Nabywanie towarów 
w  imieniu innych przedsiębiorstw, Nabywanie towarów i  usług dla 
innych firm, Nabywanie dostępu do kanałów telewizyjnych, Konsul-
tacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, Informa-
cje na  temat rankingu sprzedaży produktów, Informacje na  temat 
metod sprzedaży, Informacje i doradztwo w zakresie handlu zagra-
nicznego, Handlowe informacje i  porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], Handel (Zarzą-
dzanie w  zakresie zamówień w-), Organizacja subskrypcji mediów 
informacyjnych, Organizacja subskrypcji pakietów medialnych, Or-
ganizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, Organizacja sub-
skrypcji usług telefonicznych, Organizacja subskrypcji usług interne-
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towych, Organizowanie i  prowadzenie imprez związanych 
ze sprzedażą bydła, Organizowanie i prowadzenie dla osób trzecich 
imprez związanych ze sprzedażą inwentarza żywego i bydła zareje-
strowanego i przeznaczonego na sprzedaż, Organizowanie i prowa-
dzenie imprez związanych ze sprzedażą inwentarza żywego, Organi-
zowanie prenumeraty publikacji dla osób trzecich, Organizowanie 
prezentacji osób w  celach biznesowych w  związku z  zakupem 
i  sprzedażą produktów, Organizowanie sprzedaży w  trybie aukcji 
i przetargów publicznych, Organizowanie subskrypcji w zakresie pu-
blikacji online dla osób trzecich, Organizowanie usług wynikających 
z umów z osobami trzecimi [handel], Organizowanie zakupów zbio-
rowych, Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Po-
rady odnośnie handlu wymiennego, Porównywarki cen zakwatero-
wania, Pośrednictwo w  działalności handlowej dla osób trzecich, 
Pośrednictwo w  kontaktach handlowych i  gospodarczych, Pośred-
nictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo 
w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub komputero-
wych [Internet], Pośrednictwo w  zakresie transakcji handlowych 
i  umów handlowych, Pośrednictwo w  zawieraniu umów kupna 
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie trans-
akcji handlowych dla osób trzecich, Pośredniczenie i  zawieranie 
transakcji handlowych na  rzecz osób trzecich, Pośredniczenie 
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Pozyskiwanie 
kontraktów dotyczących dostaw energii, Pozyskiwanie kontraktów 
na  kupno i  sprzedaż towarów, Pozyskiwanie umów [dla osób trze-
cich], Pozyskiwanie umów kupna i  sprzedaży towarów i  usług, 
na rzecz innych, Pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kup-
na i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich 
związanych ze sprzedażą towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz in-
nych odnośnie świadczenia usług, Pozyskiwanie umów na  zakup 
i  sprzedaż towarów i  usług, Prenumerata gazet [dla osób trzecich], 
Prenumeraty dzienników elektronicznych, Prenumerowanie gazet, 
Procedury administracyjne związane ze  składaniem zleceń kupna 
za  pośrednictwem telefonu lub komputera, Procedury administra-
cyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem kom-
putera, Procedury administracyjne związane z roszczeniami gwaran-
cyjnymi, Przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz 
osób trzecich, Rozpowszechnianie wykazów nazwisk i  adresów, 
Skomputeryzowane usługi w  zakresie składania zamówień online, 
Skomputeryzowane zamówienia towarów, Subskrypcje pakietów 
mediów informacyjnych, Świadczenie usług porównania cen online, 
Udostępnianie informacji o  produktach konsumenckich, Udostęp-
nianie informacji dotyczących produktów konsumenckich w zakre-
sie oprogramowania, Udostępnianie informacji o produktach konsu-
menckich dotyczących żywności lub napojów, Udostępnianie 
informacji o  produktach konsumenckich dotyczących laptopów, 
Udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów ko-
smetycznych, Udostępnianie porad dotyczących produktów konsu-
menckich w  zakresie laptopów, Udostępnianie porad dotyczących 
produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, Udzielanie 
informacji konsumenckich o  produktach w  zakresie kosmetyków, 
Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Udzielanie 
informacji rynkowej w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych, 
Udzielanie porad dla konsumentów o produktach, Udzielanie porad 
konsumenckich dotyczących produktów, Usługi administracyjne 
w zakresie kierowania klientów na konsultacje z prawnikiem, Usługi 
administracyjne w  zakresie kierowania pacjentów na  konsultacje, 
Usługi administracyjne w zakresie programów przekazywania udzia-
łów pracownikom, Usługi administracyjne w zakresie rozpatrywania 
roszczeń gwarancyjnych, Usługi administracyjne w zakresie ubezpie-
czenia zdrowia zębów, Usługi agencji eksportowo-importowych, 
Usługi agencji eksportowych, Usługi agencji importowo-eksporto-
wych, Usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzinie energii, 
Usługi agencji importowych, Usługi agencji zakupu, Usługi automa-
tycznego zamawiania ponownego na rzecz firm, Usługi biurowe do-
tyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, Usługi doradcze doty-
czące zakupu towarów w  imieniu firm, Usługi doradcze dotyczące 
zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Usługi doradcze i konsultin-
gowe w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, Usługi do-
radcze związane z transakcjami handlowymi, Usługi importowo-eks-
portowe, Usługi informacyjne i  doradcze dla konsumentów 
w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi informacyjne i do-
radcze dotyczące taryf, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe 
dla konsumentów w dziedzinie produktów do makijażu, Usługi infor-
macyjne i  poradnictwo handlowe dla konsumentów w  dziedzinie 

produktów pielęgnacyjnych, Usługi informacyjne i  poradnictwo 
handlowe dla konsumentów w  dziedzinie produktów kosmetycz-
nych, Usługi konsultacyjne w  zakresie nabywania towarów i  usług, 
Usługi odbierania zamówień telefonicznych na rzecz osób trzecich, 
Usługi porównywania cen, Usługi porównywania cen energii, Usługi 
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze  sobą po-
tencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebują-
cymi finansowania, Usługi pośrednictwa i  doradztwa handlowego 
w  dziedzinie sprzedaży produktów i  świadczenia usług, Usługi po-
średnictwa w  zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla 
osób trzecich, Usługi pośrednictwa związane z  reklamowaniem, 
Usługi prenumeraty gazet, Usługi prenumeraty gazet dla osób trze-
cich, Usługi składania zamówień hurtowych, Usługi w zakresie admi-
nistrowania działalnością gospodarczą w  celu obsługi transakcji 
sprzedaży dokonywanych za  pomocą Internetu, Usługi w  zakresie 
analizy cen, Usługi w  zakresie kupna, Usługi w  zakresie nabywania 
dla osób trzecich [zakupy produktów i  usług dla innych przedsię-
biorstw], Usługi w zakresie nabywania bonów na rzecz innych, Usługi 
w zakresie nabywania wyposażenia biurowego świadczone osobom 
trzecim, Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie po-
równywania zakupów, Usługi w zakresie promocji eksportu, Usługi 
w zakresie składania zamówień [dla osób trzecich], Usługi w zakresie 
zamówień na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień online 
w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą 
na miejsce, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi zarządzania 
sprzedażą, Usługi zlecania na zewnątrz w zakresie organizacji zaopa-
trzenia towarów na rzecz innych, Załatwianie prenumeraty książek, 
recenzji, gazet lub komiksów, Zamówienia handlowe (Zarządzanie 
w  zakresie-), Zaopatrzenie osób trzecich w  napoje alkoholowe [za-
kup towarów dla innych przedsiębiorców], Zapewnianie konsumen-
tom rekomendacji o  towarach w  celach handlowych, Zapewnianie 
platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców towarów 
i usług, Zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania towa-
rów i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie administracyjne za-
mówieniami na  zakup w  ramach usług świadczonych przez firmy 
wysyłkowe, Zarządzanie handlowe w  zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie w imieniu przedsię-
biorstw przemysłowych i  handlowych w  zakresie zaopatrywania 
w  materiały biurowe, Zarządzanie w  zakresie zamówień zakupo-
wych, Zarządzanie w zakresie zamówień, Zarządzanie w zakresie za-
mówień handlowych, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz in-
nych, przez sklepy online, Usługi w  zakresie licytacji świadczone 
w Internecie, Usługi handlowe online, w ramach których sprzedający 
wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednic-
twem Internetu, Usługi aukcji online dla osób trzecich, Prowadzenie 
aukcji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Organizowanie 
i  przeprowadzanie aukcji za  pośrednictwem internetu, Organizacja 
i  przeprowadzanie aukcji za  pośrednictwem telefonu, Organizacja 
i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem tele-
fonów komórkowych, Aukcje telefoniczne i  telewizyjne, Usługi au-
kcyjne świadczone za  pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, 
Usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, Usługi aukcyjne 
online, Usługi aukcyjne dotyczące rolnictwa, Usługi aukcji i aukcji od-
wrotnych, Przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, Sprzedaż aukcyjna 
nieruchomości, Przeprowadzanie interaktywnych aukcji wirtualnych, 
Prowadzenie aukcji, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji, Orga-
nizowanie i  prowadzenie aukcji, Organizowanie aukcji interneto-
wych, Organizowanie aukcji, Organizacja i  przeprowadzanie aukcji 
za  pośrednictwem telewizji, Organizacja i  przeprowadzanie aukcji 
nieruchomości, Organizacja i  przeprowadzanie aukcji i  aukcji od-
wrotnych za pośrednictwem komputera i sieci telekomunikacyjnych, 
Aukcje samochodowe, Aukcje nieruchomości, Nabywanie przedsię-
biorstw, Nadzór nad działalnością gospodarczą, Nadzór nad działal-
nością gospodarczą na  rzecz osób trzecich, Nadzór nad zarządza-
niem działalnością gospodarczą, Negocjowanie transakcji 
handlowych w  zakresie działalności artystycznej, Negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, Obsługa administracyjna firm 
na  zlecenie, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Organizacja 
działalności gospodarczej, Organizacja usług w zakresie powitań te-
lefonicznych oraz telefonicznych usług recepcjonistów na rzecz osób 
trzecich, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, Organi-
zowanie i  prowadzenie spotkań biznesowych, Organizowanie pre-
zentacji osób w celach biznesowych, Outsourcing [doradztwo bizne-
sowe], Planowanie dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, 
mianowicie wyszukiwanie partnerów do  fuzji i  przejęć oraz dla 
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przedsiębiorstw, Planowanie działalności gospodarczej, Planowanie 
strategiczne dla działalności gospodarczej, Planowanie spotkań biz-
nesowych, Planowanie sukcesji w  firmach, Planowanie w  zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc biznesowa przy pro-
wadzeniu przedsiębiorstw, Pomoc dla przedsiębiorstw handlowych 
w zarządzaniu ich interesami, Pomoc dla przedsiębiorstw przemysło-
wych w zakresie prowadzenia ich interesów, Pomoc przy prowadze-
niu franszyz, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach fran-
chisingu, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, 
Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, Pomoc w  organizowaniu działalności gospodarczej, 
Pomoc w  zakresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia 
przedsiębiorstw handlowych, Pomoc w zakresie działalności gospo-
darczej związana z  organizowaniem przedsiębiorstw na  zasadach 
franchisingu, Pomoc w  zakresie działalności gospodarczej, Pomoc 
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, Pomoc 
w zakresie planowania działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie 
zarządzania i działalności przedsiębiorstw handlowych, Pomoc w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu, 
Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzo-
wego, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą lub zadania-
mi handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, 
Pomoc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Pomoc w  zarzą-
dzaniu korporacyjnym, Pomoc w  zarządzaniu na  rzecz organizacji 
przemysłowych, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związa-
na z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, Po-
moc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Pomoc w zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na  zasadach franchisingu, 
Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla firm handlowych i prze-
mysłowych, Pomoc w  zarządzaniu przy zakładaniu przedsiębiorstw 
handlowych, Pomoc w  zarządzaniu sprawami biznesowymi, Pomoc 
w zarządzaniu sprawami gospodarczymi, Pomoc w zarządzaniu spra-
wami biznesowymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa 
przemysłowego lub handlowego, Porady w zakresie działalności go-
spodarczej, Prowadzenie przedsiębiorstw [dla osób trzecich], Prowa-
dzenie przedsiębiorstw handlowych [dla osób trzecich], Przygotowy-
wanie badań dotyczących spraw z zakresu działalności gospodarczej, 
Przygotowywanie opracowań projektów dotyczących tematyki dzia-
łalności gospodarczej, Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, 
Rejestracja pojazdów i  przeniesienie tytułu własności, Rozwój syste-
mów zarządzania szpitalami, Skomputeryzowane zarządzanie biu-
rem, Skomputeryzowane zarządzanie działalnością gospodarczą 
[na  rzecz osób trzecich], Sporządzanie raportów ekonomicznych, 
Świadczenie pomocy w  zakresie działalności gospodarczej, Świad-
czenie usług na rzecz instytucji akademickich w zakresie zarządzania 
kursami akademickimi, Tymczasowe zarządzanie przedsiębior-
stwem, Usługi agencji literackich obejmujące negocjowanie umów, 
Usługi agencyjne w zakresie organizowania prezentacji osób w ce-
lach biznesowych, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodar-
czej, Usługi doradcze w  zakresie działalności gospodarczej i  usługi 
zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi ekspertów do spraw 
efektywności działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakre-
sie wydajności przedsiębiorstw, Usługi ekspertów w  zakresie efek-
tywności biznesowej, Usługi franczyzowe związane z  pomocą dla 
firm, Usługi impresariów w działalności artystycznej, Usługi inspekcji 
i  unowocześniania procesów biznesowych, Usługi menadżerskie 
świadczone na  rzecz modeli i  modelek, Usługi menedżerskie dla 
sportowców, Usługi online z  zakresu nawiązywania kontaktów biz-
nesowych, Usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu dzia-
łalności gospodarczej, Usługi outsourcingu w  zakresie zarządzania 
relacjami z klientami, Usługi planowania dla przedsiębiorstw, Usługi 
pośrednictwa biznesowego związane z  kojarzeniem profesjonali-
stów o  zróżnicowanych profilach z  klientami, Usługi pośrednictwa 
w  handlu, Usługi pośrednictwa w  interesach, Usługi przedstawi-
cielstw handlowych, Usługi przepisywania nagranych raportów le-
karskich, Usługi recepcyjne dla gości [usługi w  zakresie czynności 
biurowych], Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie 
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlo-
wych lub w zarządzaniu nimi, Usługi szacowania ryzyka w działalno-
ści gospodarczej, Usługi w zakresie badań dotyczących działalności 
gospodarczej, Usługi w zakresie czynności biurowych, Usługi w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące organizacji wspólnych 
przedsięwzięć, Usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczą-
ce zakładania przedsiębiorstw, Usługi w  zakresie fuzji przedsię-
biorstw, Usługi w zakresie inspekcji działalności gospodarczej, Usługi 

w  zakresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami 
gospodarczymi, Usługi w  zakresie planowania działalności gospo-
darczej, Usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej dla 
przedsiębiorstw, Usługi w  zakresie planowania i  ustalania strategii 
działalności gospodarczej, Usługi w zakresie strategii biznesowych, 
Usługi w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, 
Usługi w  zakresie zarządzania działalnością gospodarczą związane 
z nabywaniem przedsiębiorstw, Usługi w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego 
świadczone na rzecz obiektów parkingowych, Usługi w zakresie za-
rządzania biznesowego świadczone na  rzecz portów lotniczych, 
Usługi w  zakresie zarządzania biznesowego świadczone na  rzecz 
hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej, Usługi w zakresie zarzą-
dzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni, Usługi w zakre-
sie zarządzania biznesowego świadczone na  rzecz podmiotów 
świadczących usługi rozrywkowe, Usługi w zakresie zarządzania biz-
nesowego świadczone na  rzecz wykonawców muzycznych, Usługi 
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz punktów 
sprzedaży detalicznej, Usługi w  zakresie zarządzania biznesowego 
świadczone przez agencje teatralne, Usługi w  zakresie zarządzania 
biznesowego świadczone na  rzecz kompleksów basenów, Usługi 
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na  rzecz teatrów, 
Usługi w  zakresie zarządzania biznesowego świadczone autorom 
i pisarzom, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz aktorów, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świad-
czone na rzecz muzyków, Usługi w zakresie zarządzania biznesowe-
go świadczone na rzecz modeli i modelek, Usługi zarządzania biuro-
wego [dla osób trzecich], Usługi zarządzania biznesowego w zakresie 
rozwoju przedsiębiorstw, Usługi zarządzania biznesowego dla piłka-
rzy, Usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu 
elektronicznego, Usługi zarządzania hotelami [dla osób trzecich], 
Usługi zarządzania łańcuchem dostaw, Usługi zarządzania zapasami, 
Usługi zlecania na zewnątrz w postaci załatwiania umów o świadcze-
nie usług na rzecz innych, Usługi związane z przenoszeniem przed-
siębiorstw, Wsparcie administracyjne w  zakresie odpowiedzi 
na  ogłoszenia przetargowe, Wsparcie w  dziedzinie zarządzania 
przedsiębiorstwem i planowania, Wsparcie w dziedzinie zarządzania 
działalnościami gospodarczymi, Wsparcie w dziedzinie zarządzania 
biznesowego w zakresie franchisingu, Wsparcie w dziedzinie zarzą-
dzania przedsiębiorstwami działającymi w  oparciu o  franczyzę, 
Wsparcie w  dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami przemysło-
wymi lub handlowymi, Wsparcie w dziedzinie zarządzania bizneso-
wego w zakresie działalności restauracji, Wsparcie w dziedzinie za-
rządzania biznesowego w  zakresie otwierania restauracji 
i ich działalności, Wycena cyklu życia do celów biznesowych, Wydol-
ność przedsiębiorstw (Ekspertyzy w zakresie-), Zarządzanie admini-
stracyjne hotelami, Zarządzanie administracyjne klinikami medycz-
nymi, Zarządzanie administracyjne w  szpitalach, Zarządzanie 
biurami działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, Zarządza-
nie biznesowe atrakcjami dla odwiedzających, Zarządzanie bizneso-
we centrami konferencyjnymi, Zarządzanie biznesowe dla sklepów, 
Zarządzanie biznesowe hotelami, Zarządzanie biznesowe klubami 
sportowymi, Zarządzanie biznesowe liniami lotniczymi, Zarządzanie 
biznesowe lokalami rozrywkowymi, Zarządzanie biznesowe na rzecz 
zawodowych sportowców, Zarządzanie biznesowe programami re-
fundacji w  imieniu osób trzecich, Zarządzanie biznesowe restaura-
cjami, Zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, Za-
rządzanie biznesowe w  przychodni weterynaryjnej, Zarządzanie 
biznesowe w szpitalach, Zarządzanie biznesowe w zakresie logistyki 
na  rzecz innych osób, Zarządzanie biznesowe zakładami ubezpie-
czeń oraz firmami brokerskimi na zasadzie podwykonawstwa, Zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą [dla osób trzecich], Zarządzanie 
działalnością handlową, Zarządzanie działalnością gospodarczą 
w  zakresie miejsc wydarzeń sportowych [dla osób trzecich], Zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą w zakresie obiektów sportowych 
[dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością gospodarczą dotyczą-
ce osobistości świata sportu, Zarządzanie działalnością gospodarczą 
w zakresie stacji benzynowych [dla osób trzecich], Zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą w  zakresie projektów budowlanych, Zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą w  zakresie handlu, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą w zakresie firm handlowych i firm usługo-
wych, Zarządzanie działalnością hoteli, dla osób trzecich, Zarządza-
nie działalnością gospodarczą, Zarządzanie firmą [na rzecz osób trze-
cich], Zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], Zarządzanie 
flotą transportową [dla osób trzecich], Zarządzanie hotelami, Zarzą-
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dzanie hotelami na  rzecz osób trzecich, Zarządzanie klinikami me-
dycznymi na rzecz osób trzecich, Zarządzanie kosztami medyczny-
mi, Zarządzanie liniami lotniczymi, Zarządzanie mieszkaniami, 
Zarządzanie na rzecz zawodowych sportowców, Zarządzanie proce-
sami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, Zarządzanie procesa-
mi biznesowymi, Zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo 
w tym zakresie, Zarządzanie projektami działalności gospodarczej [dla 
osób trzecich], Zarządzanie projektami z zakresu działalności gospo-
darczej, Zarządzanie przedsiębiorstwami, w tym doradztwo w  spra-
wach demograficznych, Zarządzanie przedsiębiorstwami handlu 
detalicznego dla osób trzecich, Zarządzanie punktami obsługi tele-
fonicznej dla osób trzecich, Zarządzanie relacjami z klientami, Zarzą-
dzanie restauracjami dla osób trzecich, Zarządzanie szpitalami, Za-
rządzanie w  działalności handlowej, Zarządzanie w  działalności 
gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 41 
Publikowanie, sprawozdawczość i  pisanie tekstów, Tłumaczenia, 
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, Usługi rezerwacji bile-
tów na  atrakcje i  wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, 
Edukacja, rozrywka i sport, Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, 
Tłumaczenia językowe, Dostarczanie biuletynów w  dziedzinie gier 
komputerowych za  pośrednictwem poczty elektronicznej, Edycja 
druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamo-
wych, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamo-
we, w Internecie, Komputerowe przygotowanie materiałów do publi-
kacji [micro-publishing], Komputerowe przygotowanie materiałów 
do  publikacji elektronicznej, Publikowanie piosenek, Publikowanie 
opowiadań, Publikowanie on-line elektronicznych książek i  czaso-
pism, Publikowanie nut, Publikowanie naukowych czasopism infor-
macyjnych, Publikowanie multimediów, Publikowanie multimedial-
ne książek, Publikowanie materiałów na  magnetycznych lub 
optycznych nośnikach danych, Publikowanie multimedialne maga-
zynów, czasopism i  gazet, Publikowanie materiałów multimedial-
nych online, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż tek-
sty reklamowe, w  formie elektronicznej, Publikowanie materiałów 
drukowanych, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie materia-
łów drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych i publika-
cji drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczą-
cych praw własności intelektualnej, Publikowanie materiałów 
drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie materiałów dru-
kowanych dotyczących rybek domowych, Publikowanie materiałów 
drukowanych związanych z francuskimi winami, Publikowanie mate-
riałów drukowanych dotyczących zwierząt domowych, Publikowa-
nie magazynów konsumenckich, Publikowanie literatury instrukta-
żowej, Publikowanie książek związanych z  rozrywką, Publikowanie 
książek związanych z programami telewizyjnymi, Publikowanie ksią-
żek związanych z  technologią informacyjną, Publikowanie książek 
z nutowym zapisem muzyki, Publikowanie książek, magazynów, al-
manachów i czasopism, Publikowanie książek instruktażowych, Publi-
kowanie książek i recenzji, Publikowanie książek i czasopism elektro-
nicznych online, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie 
książek dotyczących ligi rugby, Publikowanie książek, czasopism, Pu-
blikowanie książek, Publikowanie katalogów dotyczących podróży, 
Publikowanie katalogów dotyczących turystyki, Publikowanie gazety 
dla klientów w  Internecie, Publikowanie gazet, periodyków, katalo-
gów i broszur, Publikowanie fotografii, Publikowanie elektroniczne, 
Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, Publikowanie dydaktycznych materia-
łów edukacyjnych, Publikowanie druków w  formie elektronicznej, 
Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie 
druków w formie elektronicznej w Internecie, Publikowanie druków, 
również w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, 
Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie dokumentów 
z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, 
Publikowanie dokumentów, Publikowanie czasopism w postaci elek-
tronicznej w Internecie, Publikowanie czasopism, książek i podręcz-
ników z  dziedziny medycyny, Publikowanie czasopism interneto-
wych, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie 
czasopism, Publikowanie arkuszy informacyjnych, Publikowanie, Pu-
blikowania broszur, Publikacja wyników badań klinicznych, Publika-
cja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem global-
nej sieci komputerowej, Publikacja tekstów w  postaci nośników 
elektronicznych, Publikacja recenzji online w  dziedzinie rozrywki, 
Publikacja prac naukowych, Publikacja podręczników użytkownika, 
Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publikacja ma-
teriałów dostępnych za  pośrednictwem baz danych lub Internetu, 

Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja książek i czasopism 
elektronicznych online (nie do pobrania), Publikacja kalendarzy im-
prez, Publikacja kalendarzy, Publikacja i wydawanie prac naukowych 
związanych z technologią medyczną, Publikacja i redagowanie ma-
teriałów drukowanych, Publikacja i redagowanie książek, Publikacja 
gazet elektronicznych online, Publikacja elektroniczna on-line perio-
dyków i książek, Publikacja drukowanych książek telefonicznych, Pu-
blikacja czasopism, Publikacja broszur, Programowanie serwisów in-
formacyjnych do  transmisji przez Internet, Pisanie tekstów [innych 
niż teksty reklamowe], Pisanie scenariuszy filmowych, Pisanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, do nadawania za pośrednictwem 
usług teletekstu, Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, 
Pisanie scenariuszy, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty 
reklamowe, Pisanie przemówień politycznych, Muzyczne usługi wy-
dawnicze, Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywa-
nia muzyki, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Mul-
timedialne wydania magazynów, Multimedialne wydania gazet, 
Multimedialne wydania czasopism, Korekta rękopisów, Konsultacje 
edytorskie, Komputerowy skład drukarski [DTP], Komputerowe przy-
gotowanie materiałów do publikacji, Zapewnianie recenzji użytkow-
ników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie rankin-
gów użytkowników w  celach rozrywkowych lub kulturalnych, 
Wydawanie publikacji medycznych, Wydawanie przewodników tury-
stycznych, Wydawanie prospektów, Wydawanie katalogów, Wyda-
wanie gazet, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicz-
nej, Wydawanie czasopism, Wydawanie biuletynów, Wydawanie 
audiobooków, Usługi związane z  pisaniem scenariuszy, Usługi wy-
dawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, Usługi 
wydawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich, Usługi wydawnicze w za-
kresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, Usługi wy-
dawnicze w  zakresie utworów muzycznych, Usługi wydawnicze 
w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze w zakresie 
książek i czasopism, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi 
wydawnicze), Usługi wydawnicze, Usługi wydawania publikacji pe-
riodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, Usługi 
w zakresie transkrypcji muzyki, Usługi w zakresie publikowania onli-
ne, Usługi w  zakresie publikacji map, Usługi w  zakresie publikacji 
książek, Usługi w zakresie publikacji przewodników, Usługi w zakre-
sie publikacji biuletynów, Usługi świadczone przez agencje literac-
kie, Usługi reporterskie, Usługi w zakresie opracowania graficznego, 
inne niż do celów reklamowych, Usługi publikowania cyfrowych ma-
teriałów wideo, audio i  rozrywki multimedialnej, Usługi publikacji 
multimedialnego oprogramowania rozrywkowego, Usługi publika-
cji, Usługi programów informacyjnych dla radia lub telewizji, Usługi 
prezenterów telewizyjnych i  radiowych, Usługi pisania tekstów 
na  potrzeby niereklamowe, Usługi pisania tekstów, Usługi pisania 
przemówień do celów niereklamowych, Usługi pisania blogów, Usłu-
gi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, Usłu-
gi konsultacyjne w zakresie publikacji książek, Usługi konsultacyjne 
w zakresie publikacji czasopism, Usługi klubów książki udzielających 
informacji z zakresu książek, Usługi kaligrafii, Usługi dziennikarskie, 
Usługi doradcze w zakresie publikowania, Usługi agencji w zakresie 
sprzedaży reportaży do kilku stacji, Usługi agencji w zakresie sprze-
daży wiadomości dla branży nadawczej, Udzielanie informacji zwią-
zanych z publikowaniem, Udostępnianie z globalnej sieci kompute-
rowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], 
Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie  do  pobrania], Udo-
stępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Udo-
stępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), Udostępnia-
nie publikacji online [nie  do  pobrania], Udostępnianie publikacji 
elektronicznych z  globalnej sieci komputerowej lub Internetu, 
nie  do  pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych online 
z dziedziny muzyki, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elek-
tronicznych związanych z nauką języków, nie do pobrania, Udostęp-
nianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji on-line, 
Udostępnianie powieści graficznych online, nie  do  pobrania, Udo-
stępnianie podręcznych księgozbiorów literatury i  archiwów doku-
mentacyjnych, Udostępnianie on-line komiksów i  powieści graficz-
nych nie do pobrania, Udostępnianie on-line czasopism o tematyce 
ogólnej nie do pobrania, Udostępnianie komiksów online, nie do po-
brania, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostęp-
nianie czasopisma online obejmującego informacje w dziedzinie gier 
komputerowych, Udostępnianie biuletynów online w dziedzinie roz-
rywki sportowej, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych 



Nr 17/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 71

do podcastów, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Transkrypcja 
muzyki na rzecz osób trzecich, Świadczenie usług w zakresie studiów 
nagrań wideo, Sprawozdania wiadomości, Redagowanie tekstów pi-
sanych, innych niż reklamowe, Redagowanie tekstów pisanych, Re-
dagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Publikowanie 
wyników prób klinicznych dotyczących preparatów farmaceutycz-
nych, Publikowanie ulotek, Publikowanie tekstów w postaci płyt CD-
-ROM, Publikowanie tekstów muzycznych, Publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Publikowanie tekstów medycznych, 
Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, in-
nych niż do  celów reklamowych, Publikowanie tekstów edukacyj-
nych, Publikowanie tekstów, Publikowanie słów piosenek w postaci 
arkuszy, Publikowanie słów piosenek w postaci książek, Publikowa-
nie scenariuszy do użytku teatralnego, Publikowanie roczników [kro-
nik szkolnych], Publikowanie recenzji, Publikowanie przewodników 
edukacyjnych i  szkoleniowych, Publikowanie przewodników, map 
turystycznych, spisów i  wykazów miast online i  nie  do  pobrania, 
do użytku przez podróżnych, Publikowanie podręczników szkolenio-
wych, Publikowanie prac naukowych związanych z technologią me-
dyczną, Publikowanie podręczników dotyczących zarządzania biz-
nesowego, Publikowanie podręczników, Publikowanie plakatów, 
Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych, Usługi w zakresie 
tłumaczeń ustnych, Usługi tłumaczeń ustnych, Tworzenie napisów, 
Transkrypcja w alfabecie Braille’a, Tłumaczenie w alfabecie Braille’a, 
Tłumaczenie ustne [język], Tłumaczenie języka migowego, Tłuma-
czenia (Usługi-), Tłumaczenia językowe ustne, Świadczenie usług 
w zakresie tłumaczeń, Organizowanie konferencji, wystaw i konkur-
sów, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna 
i  usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne i  instruktażowe, Usługi 
w  zakresie przedstawień na  żywo, Usługi wynajmu związane 
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Ad-
ministrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Akredytacja 
kompetencji zawodowych, Akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edu-
kacyjnych, Akredytacja usług edukacyjnych, Biblioteki, Biblioteka 
[wypożyczalnia książek], Doradztwo w zakresie planowania imprez 
specjalnych, Doradztwo w zakresie planowania przyjęć, Dostarcza-
nie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wi-
deo na  żądanie, Dostarczanie informacji dotyczących książek, Do-
starczanie informacji na temat aktywności kulturalnych, Dostarczanie 
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie rozrywki drogą radiową, 
Dostarczanie rozrywki w  postaci nagranej muzyki, Dystrybucja fil-
mów, Elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie 
informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie 
tekstów, informacji audio i/lub wideo, Impresariat artystyczny, Im-
presariat teatralny, Imprezy kulturalne, Imprezy taneczne, Informacja 
o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Informacja o roz-
rywce, Informacja o wypoczynku, Informacje dotyczące działalności 
kulturalnej, Informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line 
z  komputerowej bazy danych lub Internetu, Informacje o  rekreacji, 
Komponowanie muzyki dla osób trzecich, Konkursy muzyczne, 
Kształcenie i  szkolenia w  dziedzinie muzyki i  rozrywki, Nauczanie 
i szkolenia, Nauczanie indywidualne, Obozy letnie [rozrywka i eduka-
cja], Obsługa studia filmowego, Obsługa gości na imprezach rozryw-
kowych, Obsługa bibliotek, Organizacja aktywności edukacyjnych 
na  obozach letnich, Organizacja aktywności kulturalnych na  obo-
zach letnich, Organizacja aktywności sportowych na  obozach let-
nich, Organizacja atrakcji na obozach letnich, Organizacja i prezenta-
cja widowisk, Organizacja i  prowadzenie balów, Organizacja 
i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i przepro-
wadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie ak-
tywności rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych i  arty-
stycznych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja 
konkursów muzycznych, Organizowanie ceremonii wręczania na-
gród związanych z filmem, Organizowanie ceremonii wręczania na-
gród związanych z filmami wideo, Organizacja webinariów, Organi-
zacja widowisk, Organizowanie ceremonii wręczania nagród, 
Organizowanie fanklubów, Organizowanie festiwali, Organizowanie 
festiwali do celów rozrywkowych, Organizowanie festynów w celach 
rekreacyjnych, Organizowanie festynów w  celach kulturalnych, Or-
ganizowanie festynów w celach edukacyjnych, Organizowanie festy-
nów w celach rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach kul-
turalnych, Organizowanie festiwali w  celach rekreacyjnych, 
Organizowanie festiwali w  celach rozrywkowych, Organizowanie 
imprez muzycznych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Organi-

zowanie imprez rozrywkowych i  kulturalnych, Organizowanie kon-
gresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizo-
wanie widowisk [impresariat], Planowanie i przeprowadzanie imprez 
[rozrywka], Planowanie pokazów filmów, Planowanie specjalnych 
imprez, Planowanie widowisk, Pokazy filmów wideo, Pokazy filmo-
we, Pokazy uprzednio nagranych programów rozrywkowych, Pre-
zentacja filmów, Prezentacja filmów w celach instruktażowych, Pro-
dukcja programów dokumentalnych, Produkcja przedstawień 
muzycznych, Produkcja studiów filmowych, Produkcja widowisk, 
Prowadzenie imprez kulturalnych, Przygotowywanie napisów do fil-
mów, Przygotowywanie napisów na imprezy teatralne na żywo, Re-
zerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja miejsc na im-
prezy rozrywkowe, Rezerwacja sal na  imprezy rozrywkowe, 
Rezerwacje koncertów, Rezerwowanie osobistości sportu na impre-
zy (usługi organizatora), Rozrywka dostarczana przez systemy wide-
otekstowe, Rozrywka, Rozrywka (Informacja o-), Rozrywka interak-
tywna, Rozrywka interaktywna online, Rozrywka on-line, Rozrywka 
świadczona za pośrednictwem światowej sieci komunikacyjnej, Roz-
rywka za  pośrednictwem telewizji IP, Rozrywka za  pośrednictwem 
telefonu, Udostępnianie filmów i  programów telewizyjnych 
nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-
-per-view], Udostępnianie filmów nie  do  pobrania, Udostępnianie 
informacji dotyczących filmów, Udostępnianie informacji online 
związanych z  mediami audiowizualnymi, Udostępnianie informacji 
na  temat rozrywki za  pośrednictwem sieci komputerowych, Udo-
stępnianie informacji z zakresu rozrywki za pośrednictwem global-
nej sieci komputerowej, Udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, 
Udostępnianie muzyki cyfrowej z  internetowych stron MP3, Udo-
stępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, Udostęp-
nianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnia-
nie mediów audiowizualnych za  pośrednictwem sieci łączności, 
Udostępnianie online recenzji książek, Udostępnianie obrazów onli-
ne nie do pobrania, Udostępnianie rozrywki za pośrednictwem pod-
kastów, Udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony interneto-
wej, Udostępnianie treści audio online nie  do  pobrania, Udzielanie 
informacji dotyczących rozrywek online z internetowych baz danych, 
Udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Inter-
netu, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki za  pomocą środ-
ków elektronicznych, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki 
za  pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bez-
przewodowych i online, Udzielanie informacji, komentarzy i artyku-
łów w  dziedzinie muzyki za  pośrednictwem sieci komputerowych, 
Udzielanie informacji na  temat rozrywki i  imprez rozrywkowych 
za  pośrednictwem sieci online i  Internetu, Udzielanie informacji 
w  dziedzinie rekreacji, Udzielanie informacji w  dziedzinie muzyki, 
Usługi agencyjne w  zakresie rozrywki, Usługi doradcze w  zakresie 
rozrywki, Usługi doradztwa w zakresie rozrywki, Usługi dziennikarzy 
freelancerów, Usługi elektronicznych przewodników po  progra-
mach, Usługi informacji o  rekreacji, Usługi informacji o  rozrywce, 
Usługi informacji telefonicznej związane z rozrywką, Usługi informa-
cyjne dotyczące rekreacji, Usługi informacyjne dotyczące harmono-
gramu wyświetlania filmów, Usługi informacyjne i doradcze dotyczą-
ce rozrywki, Usługi informacyjne związane z  rozrywką, Usługi 
konsultacyjne w  dziedzinie rozrywki udostępnianej przez Internet, 
Usługi miksowania muzyki, Usługi mistrzów ceremonii, Usługi pisa-
nia piosenek na potrzeby niereklamowe, Usługi planowania przyjęć, 
Usługi pokazów filmowych, Usługi pokazów laserowych, Usługi pre-
zentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, Usługi prezentacji 
audiowizualnych, Usługi prezentacji audiowizualnych do celów roz-
rywkowych, Usługi prezenterów muzyki, Usługi prowadzenia roz-
mów telefonicznych w celach rozrywkowych, Usługi radia interneto-
wego w  zakresie rozrywki, Usługi rozrywki dźwiękowej, Usługi 
rozrywkowe, Usługi rozrywkowe dla dzieci, Usługi rozrywkowe do-
starczane przez Internet, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instrukta-
żowe, Usługi rozrywkowe oferowane w systemie on-line z kompute-
rowej bazy danych lub z  Internetu, Usługi rozrywkowe świadczone 
przez hotele, Usługi rozrywkowe świadczone przez wokalistów, Usłu-
gi rozrywkowe świadczone przez piosenkarzy, Usługi rozrywkowe 
telewizyjne i radiowe, Usługi rozrywkowe udostępniane dzięki stru-
mieniom online, Usługi rozrywkowe w formie wideo, Usługi rozryw-
kowe w postaci programów telewizyjnych, Usługi rozrywkowe w po-
staci organizacji społecznych imprez rozrywkowych, Usługi 
rozrywkowe w postaci organizowania społecznych imprez rozrywko-
wych, Usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych trans-
mitowanych za  pomocą kamery internetowej, Usługi rozrywkowe 
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w postaci interaktywnych programów telewizyjnych, Usługi rozryw-
kowe w postaci filmów, Usługi rozrywkowe w zakresie dzielenia się 
nagraniami audio i wideo, Usługi rozrywkowe z udziałem grup mu-
zycznych, Usługi rozrywkowe w zakresie dopasowywania użytkow-
ników z  nagraniami audio i  wideo, Usługi szkół [edukacja], Usługi 
w zakresie e-sportu, Usługi technika oświetlenia na potrzeby realiza-
cji wydarzeń, Usługi technika oświetlenia na potrzeby realizacji im-
prez, Usługi w zakresie fanklubów (rozrywka), Usługi w zakresie fan-
klubów, Usługi w zakresie komponowania muzyki, Usługi w zakresie 
organizowania widowisk kulturalnych, Usługi w zakresie organizacji 
rozrywki, Usługi w zakresie pisania tekstów piosenek, Usługi w zakre-
sie produkcji widowisk, Usługi wideobiblioteki, Wypożyczanie ksią-
żek z bibliotek, Zajęcia sportowe i kulturalne, Zajęcia zorganizowane, 
dla dzieci [rozrywka / edukacja], Zapewnianie infrastruktury rekre-
acyjnej i  wypoczynkowej, Zapewnianie imprez rekreacyjnych, Za-
pewnianie atrakcji odwiedzającym w celach kulturalnych, Zapewnia-
nie atrakcji odwiedzającym w  celach rozrywkowych, Zamawianie 
artystów estradowych na imprezy (usługi organizatora), Zarządzanie 
stroną artystyczną lokali rozrywkowych, Zarządzanie stroną arty-
styczną lokali muzycznych, Zarządzanie stroną artystyczną spektakli 
teatralnych, Zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, 
Zapewnianie rozrywki online, 42 Testowanie, stwierdzanie auten-
tyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi 
projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi 
w zakresie projektowania, Analiza opracowywania produktu, Analiza 
projektu produktu, Audyt jakości, Analiza i ocena dotycząca projek-
towania produktów, Analiza i ocena dotycząca opracowywania pro-
duktów, Badania przemysłowe obiektów technicznych, Badania śro-
dowiska, Badanie jakości produktów, Badanie produktów spawanych 
w celu określenia trwałości, Certyfikacja [kontrola jakości], Certyfika-
cja usług edukacyjnych, Doradztwo techniczne dotyczące testowa-
nia, Doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, Doradztwo w zakresie 
zapewniania jakości, Inspekcja towarów w zakresie kontroli jakości, 
Kontrola artykułów spożywczych, Kontrola i testowanie jakości, Kon-
trola jakości, Kontrola jakości dla osób trzecich, Kontrola jakości to-
warów i  usług, Kontrola jakości usług, Kontrola jakości w  zakresie 
systemów komputerowych, Kontrola jakości w zakresie oprogramo-
wania komputerowego, Kontrola jakości wytworzonych produktów, 
Kontrola kosmetyków, Materiały (Testowanie-), Monitorowanie pro-
cesu w celu zapewnienia jakości, Nadzór i inspekcja techniczna, Oce-
na jakości, Ocena jakości produktów, Ocena opracowywania produk-
tu, Ocena projektu produktu, Ocena wydajności przetwarzania 
danych w  oparciu o  test wzorcowy, Ocena wydajności systemów 
komputerowych w oparciu o test wzorcowy, Opracowywanie metod 
pomiarowych i testujących, Opracowywanie metod testowych, Pro-
jektowanie i testowanie w zakresie opracowywania nowych produk-
tów, Projektowanie i testowanie nowych produktów, Przegląd urzą-
dzeń, Przeprowadzanie badań jakościowych, Przeprowadzanie 
testów kontroli jakości, Przeprowadzanie testów przemysłowych, 
Sprawdzanie jakości, Świadczenie usług zapewniania jakości, Testo-
wanie, analiza i ocena towarów osób trzecich do celów certyfikacji, 
Testowanie, analiza i wycena towarów i usług osób trzecich do celów 
certyfikacji, Testowanie, analiza i ocena usług osób trzecich do celów 
certyfikacji, Testowanie bezpieczeństwa produktów, Testowanie 
bezpieczeństwa produktów konsumenckich, Usługi doradcze w za-
kresie testowania produktów, Usługi doradcze w zakresie testowania 
materiałów, Usługi badawczo-rozwojowe, Testy kontroli jakości, Te-
sty jakości, Testowanie urządzeń, Testowanie sprzętu informatyczne-
go, Testowanie przemysłowe wspomagane komputerowo, Testowa-
nie nowych produktów, Testowanie materiałów w celu wykrywania 
usterek, Testowanie materiałów, Testowanie komputerów, Testowa-
nie komponentów, Testowanie funkcjonalności sprzętu i instrumen-
tów, Usługi projektowania dotyczące narzędzi testowych do przesy-
łania danych, Usługi testowania diagnostycznego wspomagane 
komputerowo, Usługi testowania obciążenia stron internetowych, 
Usługi testowania użyteczności witryn internetowych, Usługi testo-
wania w celu certyfikacji jakości lub standardów, Usługi testowania 
zgodności, Usługi uwierzytelniania (kontrola) danych przekazywa-
nych za pomocą telekomunikacji, Usługi uwierzytelniania (kontrola) 
wiadomości przekazywanych za  pomocą telekomunikacji, Usługi 
w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technolo-
gii do  transakcji handlu elektronicznego, Usługi w  zakresie pomia-
rów i testów technicznych, Usługi w zakresie testów wspomaganych 
komputerowo, Usługi w zakresie uwierzytelniania, Usługi zapewnie-
nia jakości, Znajdowanie i  usuwanie błędów w  oprogramowaniu 

komputerowym dla osób trzecich [debugowanie], Usługi inżynieryj-
ne, Badania dotyczące technologii, Badania i opracowywanie projek-
tów technicznych, Badania naukowe wspomagane komputerowo, 
Badania techniczne, Badania technologiczne, Badania techniczne 
z  zakresu automatycznych systemów identyfikacyjnych, Badania 
w zakresie bezpieczeństwa, Badania w zakresie nowych produktów, 
Badania związane z  demografią, Doradztwo eksperckie dotyczące 
technologii, Doradztwo techniczne dotyczące bezpieczeństwa, Do-
radztwo techniczne w dziedzinie telekomunikacji, Doradztwo tech-
niczne w  zakresie usług badawczych dotyczących artykułów spo-
żywczych i  suplementów diety, Doradztwo techniczne związane 
z  programowaniem komputerów, Doradztwo technologiczne, Do-
radztwo w  dziedzinie automatyzacji biura i  miejsca pracy, Doradz-
two w zakresie oszczędności energii, Dostarczanie informacji i wyni-
ków badań naukowych z bazy danych dostępnej online z możliwością 
wyszukiwania, Ekspertyzy w zakresie technologii, Kompilacja infor-
macji naukowych, Monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, 
Opracowywanie badań technicznych, Opracowywanie nowych pro-
duktów, Opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich, 
Opracowywanie podręczników technicznych, Opracowywanie pro-
duktów konsumenckich, Opracowywanie procesów przemysłowych, 
Opracowywanie produktów przemysłowych, Opracowywanie pro-
jektów technicznych, Pisanie techniczne, Planowanie projektów 
technicznych, Planowanie techniczne i doradztwo w dziedzinie lek-
kiego przemysłu maszynowego, Planowanie techniczne i zarządza-
nie projektami technicznymi w  zakresie opracowywania sprzętu 
oświetleniowego, Profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, 
Przygotowywanie rysunków technicznych, Publikowanie informacji 
naukowych, Sporządzanie pism technicznych dla osób trzecich, Spo-
rządzanie raportów dotyczących badań naukowych, Sporządzanie 
raportów dotyczących badań technicznych, Sporządzanie raportów 
naukowych, Sporządzanie raportów technologicznych, Sporządza-
nie rysunków technicznych, Testowanie sygnałów telekomunikacyj-
nych, Udzielanie informacji dotyczących badań naukowych, Udziela-
nie informacji na  temat usług analiz i  badań przemysłowych, 
Udzielanie informacji online na temat usług analiz i badań przemy-
słowych, Usługi doradcze dotyczące badań naukowych, Usługi do-
radcze dotyczące nauki, Usługi doradcze dotyczące przyrządów na-
ukowych, Usługi doradcze dotyczące badań technologicznych, 
Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi 
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi doradcze 
w  zakresie nauki, Usługi doradztwa technologicznego, Usługi do-
radztwa w dziedzinie rozwoju technologicznego, Usługi doradztwa 
technicznego związane z programowaniem komputerowym, Usługi 
kalibracji w zakresie urządzeń analitycznych, Usługi naukowo-tech-
nologiczne, Usługi naukowe, Usługi pomiarowe, Usługi oceny po-
miarów, Usługi technologiczne, Usługi w zakresie ekspertyz techno-
logicznych, Usługi w  zakresie doradztwa technologicznego, Usługi 
w zakresie opracowywania metod testowania, Usługi w zakresie pla-
nowania technologicznego, Usługi w  zakresie rozwoju przemysło-
wego, Usługi w zakresie testów naukowych, Usługi w zakresie udzie-
lania informacji technologicznych, Analizy wykonalności projektu, 
Artyści graficy (Usługi-), Badania dotyczące projektowania, Badania 
w zakresie projektowania komputerów, Doradztwo projektowe, Do-
radztwo techniczne związane z projektowaniem, Doradztwo w pro-
jektowaniu stron internetowych, Doradztwo w  zakresie opracowy-
wania produktów, Doradztwo w  zakresie projektowania sprzętu 
komputerowego, Doradztwo w  zakresie projektowania opakowań, 
Doradztwo w  zakresie projektów technologicznych, Doradztwo 
w  zakresie projektowania konstrukcyjnego, Doradztwo w  zakresie 
projektowania stron internetowych, Konstrukcyjne (Projektowanie-), 
Grafika artystyczna, Dostarczanie informacji w dziedzinie projekto-
wania architektonicznego za  pośrednictwem strony internetowej, 
Dostarczanie informacji na  temat usług w  zakresie projektowania 
mody, Opracowywanie produktów dla osób trzecich, Opracowywa-
nie produktów, Opracowywanie i  utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, Opracowywanie i projektowanie cyfrowych 
nośników dźwięku i obrazu, Oceny techniczne związane z projekto-
waniem, Opracowywanie, projektowanie i  aktualizacja stron głów-
nych, Opracowywanie sprzętu dla operatorów audio i wideo, Plano-
wanie i  projektowanie pomieszczeń do  sprzedaży detalicznej, 
Planowanie [projektowanie] sklepów, Planowanie [projektowanie] 
restauracji, Planowanie [projektowanie] biur, Planowanie projektu, 
Planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz, Prace badawczo-
-rozwojowe w zakresie produktów, Prace badawczo-rozwojowe nad 
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produktami, Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania 
wnętrz, Projektowanie akcesoriów mody, Projektowanie analiz wy-
konalności w  zakresie projektów, Projektowanie animacji i  efektów 
specjalnych dla osób trzecich, Projektowanie animacji na  rzecz in-
nych, Projektowanie animowanych postaci na kartki pocztowe, Pro-
jektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Projektowanie audio-
wizualnych prac twórczych, Projektowanie baz danych, 
Projektowanie dekoracji scenicznych dla przedsięwzięć teatralnych, 
Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz dla 
sklepów, Projektowanie dodatków odzieżowych, Projektowanie 
elektronicznych formatów płyt CD do komputerowych baz danych, 
Projektowanie elementów optycznych, Projektowanie form, Projek-
towanie gier, Projektowanie gier planszowych, Projektowanie gra-
ficzne, Projektowanie graficzne ilustracji, Projektowanie graficzne 
logo reklamowych, Projektowanie graficzne materiałów promocyj-
nych, Projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, 
Projektowanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, 
Projektowanie hoteli, Projektowanie i  opracowywanie baz danych, 
Projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych 
elektronicznych, Projektowanie i  opracowywanie stron interneto-
wych, Projektowanie i opracowywanie sieci, Projektowanie i opraco-
wywanie produktów multimedialnych, Projektowanie i  opracowy-
wanie nowych technologii na  rzecz osób trzecich, Projektowanie 
i opracowywanie metod do testów i analiz, Projektowanie i opraco-
wywanie nowych produktów, Projektowanie i opracowywanie sieci 
telekomunikacyjnych, Projektowanie i  projektowanie graficzne 
do tworzenia stron WWW, Projektowanie i projektowanie graficzne 
do tworzenia stron WWW w Internecie, Projektowanie i rozwój sprzę-
tu komputerowego, Projektowanie i tworzenie witryn internetowych 
dla osób trzecich, Projektowanie i  utrzymywanie stron interneto-
wych dla osób trzecich, Projektowanie i utrzymywanie witryn inter-
netowych dla osób trzecich, Projektowanie i  wdrażanie sieciowych 
stron internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie i wdraża-
nie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie kompute-
rów, Projektowanie komputerowych stron internetowych, Projekto-
wanie komputerowych konfiguracji klastrowych, Projektowanie 
komputerowych baz danych, Projektowanie konstrukcji, Projektowa-
nie konstrukcji ozdobnych, Projektowanie kroju czcionek, Projekto-
wanie logo na  koszulki z  krótkim rękawem, Projektowanie logo 
w  celu tworzenia tożsamości firm, Projektowanie materiałów pi-
śmiennych, Projektowanie materiałów drukowanych, Projektowanie 
mody, Projektowanie na  rzecz osób trzecich w  dziedzinie odzieży, 
Projektowanie na zamówienie i inżynieria w zakresie systemów tele-
fonicznych, systemów telewizji kablowej i światłowodów, Projekto-
wanie obiektów biznesowych, Projektowanie nowych produktów, 
Projektowanie nazw firmowych, Projektowanie odzieży, obuwia i na-
kryć głowy, Projektowanie opakowań, Projektowanie opakowań 
i materiałów do pakowania, Projektowanie opakowań na rzecz osób 
trzecich, Projektowanie oświetlenia krajobrazowego, Projektowanie 
oświetlenia teatralnego, Projektowanie ozdobnego opracowania 
graficznego, Projektowanie produktów, Projektowanie produktów 
konsumenckich, Projektowanie produktów przemysłowych, Projek-
towanie produktu [wzornictwo], Projektowanie prototypów, Projek-
towanie przestrzeni biurowych, Projektowanie restauracji, Projekto-
wanie rozmieszczenia biur, Projektowanie rozmieszczenia mebli 
biurowych, Projektowanie scenografii przedstawień, Projektowanie 
sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie sklepów, 
Projektowanie specyfikacji komputerowych, Projektowanie sprzętu 
dla operatorów audio i wideo, Projektowanie sprzętu do przetwarza-
nia sygnałów cyfrowych, Projektowanie sprzętu do  przetwarzania 
i dystrybucji treści multimedialnych, Projektowanie sprzętu do kon-
wertowania danych i  treści multimedialnych z  i  na  inne protokoły, 
Projektowanie sprzętu do automatyzacji biura, Projektowanie sprzę-
tu komputerowego, Projektowanie sprzętu do  magazynowania 
i  przywoływania danych multimedialnych, Projektowanie sprzętu 
przeznaczonego do kompresji i dekompresji treści multimedialnych, 
Projektowanie sprzętu komputerowego dla przemysłu wytwórcze-
go, Projektowanie stoisk wystawowych, Projektowanie stron domo-
wych i stron internetowych, Projektowanie stron głównych, Projek-
towanie stron głównych i witryn internetowych, Projektowanie stron 
internetowych w  celach reklamowych, Projektowanie systemów 
elektronicznych, Projektowanie systemów informatycznych doty-
czących zarządzania, Projektowanie systemów informatycznych 
związanych z finansami, Projektowanie systemów komunikacyjnych, 
Projektowanie systemów komputerowych, Projektowanie systemów 

oświetleniowych, Projektowanie systemów przetwarzania danych, 
Projektowanie systemów składowania, Projektowanie systemów wy-
posażenia sklepów, Projektowanie sztuki komercyjnej, Projektowa-
nie techniczne i doradztwo, Projektowanie telefonów, Projektowanie 
telefonów komórkowych, Projektowanie urządzeń i sprzętu teleko-
munikacyjnego, Projektowanie wizualne, Projektowanie wizytówek, 
Projektowanie wnętrz komercyjnych, Projektowanie wspomagane 
komputerowo dla procesów produkcyjnych, Projektowanie wyposa-
żenia sklepów, Projektowanie wystroju wnętrz sklepów, Projektowa-
nie wzorów, Projektowanie zestawów do programów telewizyjnych, 
Projektowanie znaków, Projektowanie znaków towarowych, Przygo-
towywanie sprawozdań w  zakresie grafiki, Przygotowywanie para-
metrów projektowych dla obrazów wizualnych, Przygotowywanie 
sprawozdań w odniesieniu do wzornictwa użytkowego, Renderowa-
nie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa obrazów), Rysowanie 
konstrukcji, Sporządzanie raportów dotyczących projektowania, 
Sporządzanie raportów projektowych, Stylizacja [wzornictwo prze-
mysłowe], Świadczenie usług w  zakresie projektowania wnętrz bu-
dynków, Szkicowanie projektów opakowań, pojemników, zastawy 
stołowej i  przyborów stołowych, Tworzenie i  projektowanie stron 
internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i  projektowanie indek-
sów informacji opartych na  stronach internetowych dla osób trze-
cich [usługi informatyczne], Tworzenie i  uaktualnianie stron głów-
nych do  sieci komputerowych, Tworzenie i  utrzymywanie stron 
komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, Two-
rzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Two-
rzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, Tworze-
nie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie 
stron elektronicznych, Tworzenie stron głównych do sieci kompute-
rowych, Tworzenie stron głównych dla osób trzecich, Tworzenie 
stron internetowych, Tworzenie witryn internetowych na rzecz osób 
trzecich, Tworzenie witryn internetowych, Tworzenie zapisanych 
elektronicznie stron internetowych dla usług online i Internetu, Udo-
stępnianie strony internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji 
wnętrz, Udzielanie informacji dotyczących wzornictwa przemysło-
wego, Udzielanie informacji w  dziedzinie opracowywania produk-
tów, Udzielanie informacji w  dziedzinie projektowania produktów, 
Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków komer-
cyjnych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów 
biurowych, Usługi artystów grafików, Usługi doradcze w dziedzinie 
projektowania systemów informacyjnych, Usługi doradcze w zakre-
sie projektowania wnętrz, Usługi doradcze w zakresie projektowania 
systemów komputerowych, Usługi doradcze w zakresie projektowa-
nia, Usługi doradcze w zakresie projektowania sprzętu komputero-
wego, Usługi doradcze w zakresie projektowania wyposażenia skle-
pów, Usługi graficzne, Usługi ilustrowania graficznego na rzecz osób 
trzecich, Usługi informacyjne dotyczące harmonizacji kolorów, farb 
i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, Usługi informacyjne 
dotyczące łączenia kolorów, farb i wyposażenia do celów projekto-
wania powierzchni zewnętrznych, Usługi informacyjne dotyczące 
łączenia kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, 
Usługi inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne wspomagane kompute-
rowo, Usługi konsultacji dotyczące projektowania mody, Usługi kon-
sultacyjne w  zakresie projektowania wnętrz, Usługi konsultacyjne 
w  zakresie projektowania, Usługi naukowe i  projektowanie w  tym 
zakresie, Usługi planowania [projektowania] pubów, Usługi planowa-
nia [projektowania] hoteli, Usługi planowania [projektowania] klu-
bów, Usługi planowania [projektowania] biur, Usługi planowania 
[projektowania] placówek cateringowych, Usługi projektów graficz-
nych, Usługi projektowania dotyczące znaków, Usługi projektowania 
dotyczące reprodukcji dokumentów, Usługi projektowania dotyczą-
ce barw firmowych pojazdów, Usługi projektowania dotyczące grafi-
ki okiennej, Usługi projektowania dotyczące modelarstwa w celach 
ekspozycyjnych, Usługi projektowania dotyczące modelarstwa 
do celów wystawowych, Usługi projektowania graficznego wspoma-
ganego komputerowo, Usługi projektowania grafiki komputerowej, 
Usługi projektowania i planowania dotyczące sprzętu telekomunika-
cyjnego, Usługi projektowania na zamówienie, Usługi projektowania 
narzędzi testowych do przetwarzania danych, Usługi projektowania 
narzędzi do przetwarzania danych, Usługi projektowania obiektów 
biznesowych, Usługi projektowania opakowań przemysłowych, 
Usługi projektowania przestrzeni handlu detalicznego, Usługi pro-
jektowania systemów przetwarzania danych, Usługi projektowania 
systemów do wyświetlania w celach promocyjnych, Usługi projekto-
wania systemów komputerowych, Usługi projektowania techniczne-
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go wspomaganego komputerowo, Usługi projektowania technolo-
gicznego, Usługi projektowania w  odniesieniu do  sprzętu 
komputerowego, Usługi projektowania w odniesieniu do kompute-
rów, Usługi projektowania w odniesieniu do systemów komputero-
wych, Usługi projektowania w zakresie systemów wyświetlania w ce-
lach prezentacyjnych, Usługi projektowania w  zakresie restauracji, 
Usługi projektowania w zakresie tworzenia sieci, Usługi projektowa-
nia w zakresie wystaw, Usługi projektowania w zakresie procesorów 
danych, Usługi projektowania związane z opakowaniami, Usługi pro-
jektowe w dziedzinie sprzętu i programów komputerowych, Usługi 
projektowe w zakresie wystaw sklepowych, Usługi projektowe w za-
kresie opracowań graficznych, Usługi projektowe związane z publi-
kacją dokumentów, Usługi projektowe związane z opracowywaniem 
skomputeryzowanych systemów do przetwarzania informacji, Usłu-
gi technologiczne i projektowanie w tym zakresie, Usługi technolo-
giczne w  zakresie projektowania, Usługi w  dziedzinie wzornictwa 
przemysłowego dotyczącego komputerów, Usługi w  dziedzinie 
wzornictwa przemysłowego, Usługi w  zakresie grafiki komputero-
wej, Usługi w zakresie ilustrowania (projektowanie), Usługi w zakre-
sie komputerowego projektowania części i  form, Usługi w  zakresie 
projektowania logo, Usługi w  zakresie projektowania wnętrz oraz 
usługi informacyjne i doradcze w tym zakresie, Usługi w zakresie pro-
jektowania sprzętu komputerowego, Usługi w zakresie projektowa-
nia układu pomieszczeń biurowych, Usługi w zakresie projektowania 
i  tworzenia witryn internetowych, Usługi w zakresie projektowania 
wystroju wnętrz biurowych, Usługi w  zakresie projektowania kom-
puterowego, Usługi w zakresie projektowania marki, Usługi w zakre-
sie projektowania dotyczące wnętrz sklepów, Usługi w zakresie pro-
jektowania wyposażenia sklepów, Usługi w  zakresie projektowania 
wnętrz sklepów, Usługi w zakresie projektowania wnętrz dla branży 
detalicznej, Usługi w  zakresie projektowania komercyjnego, Usługi 
w  zakresie projektowania wspomaganego komputerowo, Usługi 
w  zakresie projektowania stron internetowych, Usługi w  zakresie 
projektowania produktów, Usługi w zakresie przemysłowego projek-
towania technicznego, Usługi w zakresie tworzenia witryn interneto-
wych, Usługi związane z opracowywaniem baz danych, Wspomaga-
ne komputerowo projektowanie grafiki wideo, Wypożyczanie 
sprzętu do projektowania, Wzornictwo i opracowywanie produktów, 
Wzornictwo przemysłowe, Wzornictwo przemysłowe i  projektowa-
nie graficzne, Wzornictwo przemysłowe wspomagane komputero-
wo, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii infor-
macyjnych, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Rozwój, programowanie i wdra-
żanie oprogramowania komputerowego, Rozwój sprzętu kompute-
rowego, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi ko-
dowania danych, Usługi w  zakresie ochrony, bezpieczeństwa 
i  odzyskiwania systemów informatycznych, Wypożyczanie sprzętu 
i  urządzeń komputerowych, Administracja serwerami pocztowymi, 
Administracja serwerów, Administrowanie prawami użytkowników 
w sieciach komputerowych, Aktualizowanie banków pamięci syste-
mów komputerowych, Aktualizowanie stron internetowych dla osób 
trzecich, Analizy komputerowe, Analizy systemów komputerowych, 
Badania dotyczące przetwarzania danych, Badania dotyczące tech-
nik telekomunikacyjnych, Badania dotyczące technologii telekomu-
nikacyjnych, Badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie 
wydajności systemów komputerowych, Badania przy użyciu analiz 
porównawczych w  zakresie efektywności systemów komputero-
wych, Badania techniczne dotyczące komputerów, Badania techno-
logiczne dotyczące komputerów, Badania w dziedzinie komputerów, 
Badania w  dziedzinie sztucznej inteligencji, Badania w  dziedzinie 
technologii informacyjnej, Badania w  dziedzinie technologii prze-
twarzania danych, Badania z zakresu skomputeryzowanej automaty-
zacji procesów technicznych, Badania związane ze  skomputeryzo-
waną automatyzacją procesów administracyjnych, Badania związane 
ze  skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, 
Certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [block-
chain], Diagnozowanie problemów ze  sprzętem komputerowym 
przy użyciu oprogramowania, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeń-
stwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowe-
go, Eksploracja danych, Integracja systemów i sieci komputerowych, 
Inżynieria komputerowa, Komputerowe projektowanie graficzne 
do  mapowania projekcji wideo, Konserwacja oprogramowania 
do przetwarzania danych, Kopanie kryptowaluty, Monitoring syste-
mów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Obsługiwanie 
wyszukiwarek, Opracowywanie i  testowanie metod przetwarzania 

danych, algorytmów i oprogramowania, Opracowywanie kompute-
rów, Opracowywanie sieci komputerowych, Opracowywanie sprzętu 
komputerowego, Opracowywanie systemów do przesyłania danych, 
Opracowywanie systemów komputerowych, Opracowywanie syste-
mów przetwarzania danych, Opracowywanie systemów przechowy-
wania danych, Opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, 
Planowanie, projektowanie i  rozwój stron internetowych online 
na  rzecz osób trzecich, Projektowanie i  opracowywanie urządzeń 
do bezprzewodowej transmisji danych, Projektowanie i opracowywa-
nie aparatury, przyrządów i  sprzętu do  bezprzewodowej transmisji 
danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, 
wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i  przechowywania da-
nych, Projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania 
danych, Projektowanie i  opracowywanie systemów do  wyświetlania 
danych, Projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania da-
nych, Projektowanie i  opracowywanie systemów do  wprowadzania 
danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elek-
tronicznych baz danych, Projektowanie i opracowywanie kompute-
rowych urządzeń peryferyjnych, Projektowanie i  opracowywanie 
systemów komputerowych, Projektowanie komputerów i  oprogra-
mowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, 
Projektowanie i opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, 
Projektowanie systemów magazynowania danych, Projektowanie, 
tworzenie i  programowanie stron internetowych, Projektowanie 
urządzeń do  przetwarzania danych, Usługi analityczne w  zakresie 
komputerów, Umożliwianie tymczasowego użytkowania narzędzi 
do opracowywania oprogramowania dostępnych online nie do po-
brania, Udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywa-
nia oprogramowania, systemów i  sieci komputerowych, Tworzenie 
platform komputerowych na rzecz osób trzecich, Tworzenie i prowa-
dzenie stron internetowych na telefony komórkowe, Tworzenie cy-
frowych znaków wodnych, Testowanie wydajności komputerów, Sys-
temy komputerowe (Analizy-), Rozwiązywanie problemów w postaci 
diagnozowania problemów z elektroniką użytkową, Przygotowywa-
nie programów komputerowych do  przetwarzania danych, Usługi 
w  zakresie sieci komputerowej, Usługi w  zakresie projektowania 
i programowania komputerów, Usługi w zakresie badań komputero-
wych, Usługi technologiczne w  zakresie komputerów, Usługi pod-
miotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi migracji da-
nych, Usługi konfiguracji sieci komputerowych, Usługi komputerowe 
do analizy danych, Usługi inżynieryjne w zakresie komputerów, Usłu-
gi informatyki kwantowej, Usługi diagnostyki komputerowej, Usługi 
doradcze i informacyjne w zakresie komputerowych urządzeń pery-
feryjnych, Zdalne administrowanie serwerem, Zarządzanie usługami 
w zakresie technologii informacyjnych [ITSM], Zarządzanie technicz-
ne sprzętem gospodarstwa domowego i sprzętem komputerowym, 
Zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, Za-
rządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego 
przetwarzania danych [EDP], Zarządzanie projektami komputerowy-
mi, Zapewnianie infrastruktury centrów danych, Wykrywanie i usu-
wanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym, Wydo-
bywanie kryptowaluty, Udzielanie informacji na temat komputerów, 
Studia wykonalności w  zakresie komputerów, Sporządzanie rapor-
tów dotyczących komputerów, Przeprowadzanie studiów wykonalno-
ści w zakresie komputerowych systemów informacyjnych, Przeprowa-
dzanie studiów wykonalności w  zakresie sprzętu komputerowego, 
Prowadzenie wycen ekspertów w zakresie przetwarzania danych, Pro-
fesjonalne usługi doradcze dotyczące komputerów, Profesjonalne 
usługi doradcze w  zakresie sprzętu komputerowego, Profesjonalne 
doradztwo w dziedzinie komputerów, Profesjonalne doradztwo do-
tyczące bezpieczeństwa komputerowego, Porady techniczne zwią-
zane z komputerami, Poradnictwo informatyczne, Pomoc w zakresie 
technologii informacyjnej, Konsultacje w  dziedzinie technologii in-
formacyjnej, Opracowywanie projektów technicznych w dziedzinie 
sprzętu i  oprogramowania komputerowego, Konsultacje technolo-
giczne w dziedzinie sztucznej inteligencji, Komputerowy sprzęt (Do-
radztwo w zakresie-), Komputerowe badania wykonalności, Kompila-
cja informacji związanych z  systemami informacyjnymi, Kompilacja 
informacji związanych z  technologią informacyjną, Dostarczanie 
specjalistycznych raportów w zakresie informatyki, Dostarczanie ra-
portów z zakresu informatyki, Dostarczanie informacji o technologii 
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony interne-
towej, Doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron in-
ternetowych, Doradztwo związane z  oprogramowaniem do  syste-
mów komunikacyjnych, Doradztwo związane z  odzyskiwaniem 
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danych komputerowych, Doradztwo związane z konserwacją opro-
gramowania komputerowego, Doradztwo związane z  aktualizacją 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie sztucznej 
inteligencji, Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Doradz-
two w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w za-
kresie bezpieczeństwa komputerów, Doradztwo w zakresie bezpie-
czeństwa sieci telekomunikacyjnych, Doradztwo w sprawach sprzętu 
komputerowego, Doradztwo w sprawach oprogramowania kompu-
terowego, Doradztwo w sprawach komputerów, Doradztwo w dzie-
dzinie oprogramowania zabezpieczającego, Doradztwo w  dziedzi-
nie integracji systemów komputerowych, Doradztwo w  dziedzinie 
analizy systemów komputerowych, Doradztwo techniczne związane 
z używaniem sprzętu komputerowego, Doradztwo techniczne zwią-
zane z  instalacją i  konserwacją oprogramowania komputerowego, 
Doradztwo techniczne związane z  zastosowaniem i  używaniem 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo techniczne dotyczą-
ce obsługi komputerów, Doradztwo komputerowe, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, 
Doradztwo i  konsultacje w  zakresie sprzętu komputerowego, Do-
radztwo i  konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputero-
wych, Doradztwo dotyczące rozwijania systemów komputerowych, 
Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Badania 
i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Zapewnianie ocen 
ekspertów w zakresie przetwarzania danych, Usługi w zakresie kon-
sultacji i  doradztwa komputerowego, Usługi w  zakresie doradztwa 
komputerowego, Usługi techniczne w  zakresie pobierania gier wi-
deo, Usługi techniczne w  zakresie pobierania oprogramowania, 
Usługi techniczne w  zakresie pobierania danych cyfrowych, Usługi 
pomocy technicznej związane z oprogramowaniem komputerowym 
i  aplikacjami, Usługi konsultacyjne związane z  oprogramowaniem 
komputerowym, Usługi konsultacyjne w zakresie systemów kompu-
terowych, Usługi konsultacyjne w zakresie informatyki, Usługi kon-
sultacyjne w  odniesieniu do  komputerów, Usługi konsultacyjne 
w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi konsultacyjne i infor-
macyjne w zakresie utrzymywania oprogramowania komputerowe-
go, Usługi konsultacyjne ekspertów w związku ze sprzętem informa-
tycznym, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, 
Usługi informacyjne związane z opracowywaniem sieci komputero-
wych, Usługi informacyjne związane z opracowywaniem systemów 
komputerowych, Usługi informacyjne w zakresie komputerów, Usłu-
gi informacyjne w  zakresie technologii informacyjnej, Usługi infor-
macyjne dotyczące zastosowania systemów komputerowych, Usługi 
informacyjne dotyczące zastosowania sieci komputerowych, Usługi 
doradztwa technologicznego na  potrzeby transformacji cyfrowej, 
Usługi doradztwa technicznego w zakresie komputerów, Usługi do-
radztwa technicznego w zakresie technologii informacyjnej, Usługi 
doradztwa technicznego dotyczące przetwarzania danych, Usługi 
doradztwa informatycznego, Usługi doradcze związane z  oprogra-
mowaniem używanym w  obszarze handlu elektronicznego, Usługi 
doradcze w  zakresie oprogramowania, Usługi doradcze w  zakresie 
sieci komputerowych stosujących różne środowiska oprogramowa-
nia, Usługi doradcze w zakresie sieci komputerowych, Usługi dorad-
cze w zakresie sprzętu komputerowego, Usługi doradcze w odniesie-
niu do  sprzętu komputerowego, Usługi doradcze w  dziedzinie 
informatyki kwantowej, Usługi doradcze w dziedzinie analizy syste-
mów informacyjnych, Usługi doradcze i informacyjne związane z in-
tegracją systemów komputerowych, Usługi doradcze i informacyjne 
związane z  projektowaniem, programowaniem i  utrzymywaniem 
oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze i  informacyjne 
związane z  projektowaniem oprogramowania komputerowego, 
Usługi doradcze i informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, 
Usługi doradcze i informacyjne dotyczące programowania kompute-
rów, Usługi doradcze i  informacyjne w zakresie architektury i  infra-
struktury technologii informacyjnej, Usługi doradcze ekspertów 
w zakresie sieci informatycznych, Usługi doradcze dotyczące analizy 
systemów komputerowych, Usługi doradcze dotyczące programów 
komputerowych, Usługi doradcze dotyczące oprogramowania kom-
puterowego, Usługi doradcze dotyczące komputerowych systemów 
informacyjnych, Udzielanie porad technicznych związanych ze sprzę-
tem i  oprogramowaniem komputerowym, Udzielanie informacji 
w zakresie technologii informacyjnej, Udzielanie informacji technicz-
nych w  zakresie komputerów, Zapewnianie wsparcia technicznego 
w  zakresie obsługi sieci komputerowych, Zapewnianie wsparcia 
technicznego w zakresie nadzoru nad sieciami komputerowymi, Ho-
sting treści cyfrowych, mianowicie dzienników i blogów on-line, Ho-

sting treści cyfrowych, Hosting strony internetowej online do  two-
rzenia i  hostingu mikrowitryn dla przedsiębiorstw, Hosting strony 
internetowej w zakresie elektronicznego przechowywania zdjęć i fil-
mów cyfrowych, Hosting stron komputerowych (internetowych) 
na rzecz osób trzecich, Hosting stron internetowych na rzecz osób 
trzecich, na serwerach komputerowych dla globalnej sieci kompute-
rowej, Hosting stron internetowych, Hosting stron internetowych 
w Internecie, Hosting spersonalizowanych stron internetowych, Ho-
sting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji, Ho-
sting serwerów i oprogramowania kontroli dostępu jako usługi [ACa-
aS, Access Control as a  Service], Hosting serwerów, Hosting 
rozrywkowych treści multimedialnych, Hosting przestrzeni pamię-
ciowej na potrzeby stron internetowych, Hosting przestrzeni pamię-
ciowej w  Internecie do  przechowywania zdjęć cyfrowych, Hosting 
przestrzeni pamięciowej w  Internecie, Hosting portali interneto-
wych, Hosting podkastów, Hosting platform w  Internecie, Hosting 
platform transakcyjnych w internecie, Hosting platform przeznaczo-
nych do  handlu elektronicznego przez Internet, Hosting platform 
komunikacyjnych w internecie, Hosting oprogramowania do użytku 
w zarządzaniu bibliotekami, Hosting obiektów online do prowadze-
nia dyskusji interaktywnych, Hosting obiektów internetowych online 
dla osób trzecich, Hosting mobilnych stron internetowych, Hosting 
komputerowych baz danych, Hosting infrastruktury sieciowej online 
na rzecz osób trzecich do celów wymiany treści online, Hosting infra-
struktury sieciowej online na  rzecz osób trzecich do  celów prowa-
dzenia interaktywnych dyskusji, Hosting i wynajmowanie przestrze-
ni pamięciowej na  strony internetowe, Hosting elektronicznych 
przestrzeni pamięciowych w  Internecie do  reklamowania towarów 
i usług, Hosting edukacyjnych treści multimedialnych, Hosting blo-
gów, Hosting aplikacji multimedialnych, Hosting aplikacji mobilnych, 
Hosting aplikacji interaktywnych, Fog computing, Elektroniczne 
przechowywanie fotografii cyfrowych, Elektroniczne przechowywa-
nie obrazów cyfrowych, Elektroniczne przechowywanie cyfrowych 
plików wideo, Elektroniczne przechowywanie cyfrowych plików au-
dio, Elektroniczne przechowywanie muzyki cyfrowej, Elektroniczne 
przechowywanie plików audio, Elektroniczne przechowywanie ar-
chiwizowanych wiadomości e-mail, Elektroniczne przechowywanie 
dokumentów i zarchiwizowanych wiadomości e-mail, Elektroniczne 
przechowywanie plików i  dokumenty, Doradztwo w  zakresie sieci 
i aplikacji do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Cyfrowe roz-
proszone magazynowanie, Chmura obliczeniowa, Udostępnianie lub 
wynajem obszaru pamięci elektronicznej w Internecie, Udostępnia-
nie elektronicznej przestrzeni pamięciowej w internecie, Tymczaso-
we udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowe-
go wykorzystywanego do tworzenia i publikacji dzienników i blogów 
on-line, Tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramo-
wania komputerowego do  śledzenia towarów za  pośrednictwem 
sieci komputerowych, intranetu i  Internetu, Tymczasowe udostęp-
nianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego do przy-
gotowywania dokumentów wysyłkowych za  pośrednictwem sieci 
komputerowych, intranetu i  Internetu, Tymczasowe udostępnianie 
niepobieralnego oprogramowania komputerowego do  obsługi 
transportu za  pośrednictwem sieci komputerowych, intranetu i  In-
ternetu, Tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramo-
wania komputerowego, dostępnego on-line, do  wykorzystania 
w  działalności wydawniczej i  drukarskiej, Tymczasowe udostępnia-
nie niepobieralnego oprogramowania komputerowego do  śledze-
nia przesyłek za  pośrednictwem sieci komputerowych, intranetu 
i  Internetu, Tymczasowe elektroniczne przechowywanie informacji 
i danych, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użyt-
kownika, Tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla 
osób trzecich, Tworzenie kopii zapasowych danych elektronicznych, 
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych do telefonów komór-
kowych, Skomputeryzowane przechowywanie informacji bizneso-
wych, Przechowywanie treści rozrywkowych w formie elektronicznej, 
Przechowywanie obrazów w postaci elektronicznej, Przechowywanie 
obrazów fotograficznych w  formie elektronicznej, Przechowywanie 
filmów w postaci elektronicznej, Przechowywanie dokumentów w for-
mie elektronicznej, Przechowywanie dokumentacji medycznej w po-
staci elektronicznej, Przechowywanie danych za  pośrednictwem 
łańcucha blokowego [blockchain], Przechowywanie danych online, 
Przechowywanie danych elektronicznych, Projektowanie, tworzenie, 
hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, 
Programowanie oprogramowania do zarządzania zapasami, Platfor-
my do  sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa 
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[SaaS], Platformy do projektowania graficznego jako oprogramowa-
nie jako usługa [SaaS], Platformy do gier jako oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy 
oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, tre-
ści wideo i wiadomości, Platforma jako usługa [PaaS], Oprogramowa-
nie komputerowe (Wypożyczanie-), Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS] obejmujące oprogramowanie do  uczenia maszynowego, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie 
do  głębokich sieci neuronowych, Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS] obejmujące oprogramowanie do  głębokiego uczenia, Opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], Oferowanie tymczasowego korzy-
stania z niepobieralnego oprogramowania on-line do transmisji da-
nych, Oferowanie tymczasowego korzystania z  niepobieralnego 
oprogramowania on-line do  zarządzania danymi, Oferowanie tym-
czasowego korzystania z niepobieralnego oprogramowania on-line 
do  transmisji informacji, Oferowanie tymczasowego korzystania 
z niepobieralnego oprogramowania on-line do zarządzania informa-
cjami, Leasing oprogramowania aplikacji pojedynczego logowania, 
Łańcuch bloków jako usługa [BaaS], Kontrola dostępu jako usługa 
[ACaaS], Konfiguracja sprzętu komputerowego za pomocą oprogra-
mowania, Konfiguracja sieci komputerowych za  pomocą oprogra-
mowania, Interaktywne usługi hostingowe umożliwiające użytkow-
nikom publikowanie i  dzielenie się swoimi treściami i  obrazami 
w trybie online, Instalacja oprogramowania do kontroli dostępu jako 
usługi [ACaaS, Access Control as a Service], Infrastruktura jako usługa 
(IaaS), Hosting videocastów, Hosting treści cyfrowych w  Internecie, 
Hosting treści multimedialnych dla osób trzecich, Usługi przechowy-
wania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych, Usługi prze-
chowywania elektronicznego w  zakresie archiwizacji danych elek-
tronicznych, Usługi przechowywania danych elektronicznych 
i tworzenia kopii zapasowych danych, Usługi projektowania wyszuki-
warek internetowych, Usługi oprogramowania jako usługi [SaaS] 
obejmujące oprogramowanie do  uczenia maszynowego, głębokie-
go uczenia i  głębokich sieci neuronalnych, Usługi ochrony danych 
oparte na technologii przetwarzania w chmurze, Usługi komputero-
we w  związku z  elektronicznym zapisywaniem danych, Usługi hur-
towni danych [składowanie danych], Usługi elektronicznego prze-
chowywania danych w  celu archiwizacji baz danych, obrazów 
i  innych danych elektronicznych, Usługi dostawcy usług aplikacyj-
nych [ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogramowania kompute-
rowego na rzecz osób trzecich, Usługi dostawcy usług aplikacyjnych 
[ASP], Usługi dostawcy hostingu publicznego „w  chmurze”, Usługi 
dostawcy hostingu prywatnego „w  chmurze”, Usługi dostawcy ho-
stingu w  chmurze, Usługi dostawców usług aplikacyjnych [ASP], 
Usługi doradztwa w  zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], 
Usługi doradcze i  informacyjne dotyczące wypożyczania oprogra-
mowania komputerowego, Usługi doradcze dotyczące wypożycza-
nia komputerów lub oprogramowania komputerowego, Umożliwia-
nie tymczasowego użytkowania interaktywnego oprogramowania 
rozrywkowego nie do pobrania, Umożliwianie tymczasowego użyt-
kowania oprogramowania komputerowego nie do pobrania, Umożli-
wianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online 
nie  do  pobrania, służącego do  realizacji płatności elektronicznych, 
Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania kom-
puterowego online, nie do pobrania, do użytku w aplikacjach do mo-
nitorowania nadawania, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania komputerowego online, nie  do  pobrania, do  tłu-
maczenia języków, Umożliwianie tymczasowego użytkowania apli-
kacji oprogramowania nie  do  pobrania dostępnych za  pośrednic-
twem strony internetowej, Umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do zarządza-
nia zapasami, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogra-
mowania online nie  do  pobrania do  importowania danych i  zarzą-
dzania nimi, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania online nie  do  pobrania do  opracowywania stron 
internetowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji 
opartych na wykorzystaniu sieci Web, Umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania opartego na  wykorzystaniu sieci 
Web, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania 
online, nie do pobrania, do wspomagania inwestycji, Umożliwianie 
tymczasowego użytkowania oprogramowania biznesowego 
nie  do  pobrania, Umożliwianie tymczasowego użytkowania opro-
gramowania nie do pobrania do analizowania danych finansowych 
i generowania raportów, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania nie do pobrania pozwalającego dostawcom treści 

na  śledzenie treści multimedialnych, Umożliwianie tymczasowego 
użytkowania oprogramowania nie  do  pobrania pozwalającego 
na  dzielenie się treściami multimedialnymi i  komentarzami pomię-
dzy użytkownikami, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania operacyjnego online nie do pobrania do sieci i ser-
werów komputerowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania online nie do pobrania do zarządzania bazami da-
nych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania 
operacyjnego online nie do pobrania do uzyskiwania dostępu i użyt-
kowania sieci do przetwarzania w chmurze, Udostępnienie wyszuki-
warek internetowych, Udostępnianie zapasowych programów 
i urządzeń komputerowych, Udostępnianie wyszukiwarek do uzyski-
wania danych w  globalnej sieci komputerowej, Udostępnianie 
wyszukiwarek w celu uzyskiwania danych za pośrednictwem sieci 
komunikacyjnych, Udostępnianie wirtualnych środowisk kompu-
terowych poprzez chmury obliczeniowe, Udostępnianie wirtual-
nych systemów komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, 
Udostępnianie sprzętu komputerowego do elektronicznego prze-
chowywania danych cyfrowych, Udostępnianie programów kom-
puterowych ze sztuczną inteligencją w sieciach danych, Udostęp-
nianie programów bezpieczeństwa komputerowego w  zakresie 
zarządzania ryzykiem, Udostępnianie oprogramowania w  global-
nej sieci komputerowej, Udostępnianie online oprogramowania 
nie do pobrania, Udostępnianie miejsca w Internecie na blogi, Udo-
stępnianie map geograficznych on-line, nie  do  pobrania, Zapew-
nianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowa-
nia, Zapewnianie tymczasowego dostępu do  niepobieralnego 
oprogramowania online, Zapewnianie oprogramowania online, 
nie do pobrania, do zarządzania bazami danych, Zapewnianie opro-
gramowania online, nie do pobrania, do celów edycji tekstu, Zapew-
nianie oprogramowania online, nie do pobrania, do użytku w zarzą-
dzaniu łańcuchem dostaw, Zapewnianie oprogramowania online, 
nie do pobrania, do użytku w komunikacji, Zapewnianie czasowego 
użytkowania oprogramowania online, nie  do  pobrania, do  celów 
edycji tekstu, Wypożyczanie programów zabezpieczających przed 
zagrożeniami internetowymi, Wypożyczanie programów do  prze-
twarzania danych, Wypożyczanie oprogramowania rozrywkowego, 
Wypożyczanie oprogramowania do gier komputerowych, Wypoży-
czanie oprogramowania do gier wideo, Wypożyczanie oprogramo-
wania do  zarządzania zapasami, Wypożyczanie oprogramowania 
do importowania danych i zarządzania nimi, Wypożyczanie oprogra-
mowania do  opracowywania stron internetowych, Wypożyczanie 
oprogramowania do przetwarzania danych, Wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego związanego z podróżowaniem, Wypoży-
czanie oprogramowania do  komputerowych baz danych, Wypoży-
czanie oprogramowania operacyjnego do  sieci i  serwerów 
komputerowych, Wypożyczanie oprogramowania do  zarządzania 
bazami danych, Wypożyczanie oprogramowania operacyjnego 
do  uzyskiwania dostępu i  użytkowania sieci do  przetwarzania 
w chmurze obliczeniowej, Wypożyczanie oprogramowania kompu-
terowego do  zarządzania finansami, Wypożyczanie oprogramowa-
nia komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania użytkowego, 
Wypożyczanie i  konserwacja oprogramowania komputerowego, 
Wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci kompute-
rowych, Wynajmowanie serwerów WWW, Wynajmowanie oprogra-
mowania dla dostępów do Internetu, Wynajem sprzętu i oprogramo-
wania komputerowego, Wynajem sprzętu i  oprogramowania, 
Wynajem przestrzeni pamięciowej na potrzeby stron internetowych, 
Wynajem przestrzeni pamięciowej na  serwerach do  hostingu elek-
tronicznych tablic ogłoszeniowych, Wynajem programów kompute-
rowych, Wynajem pamięci serwerowej, Wynajem oprogramowania 
komputerowego związanego z ofertami cenowymi, Wynajem opro-
gramowania komputerowego do odczytywania bazy danych z ofer-
tami cenowymi, Wynajem oprogramowania komputerowego, urzą-
dzeń do  przetwarzania informacji i  komputerowych urządzeń 
peryferyjnych, Wynajem oprogramowania komputerowego, Wyna-
jem oprogramowania komputerowego do  odczytu strumienia da-
nych, Wynajem oprogramowania i programów komputerowych, Wy-
najem komputerów i  oprogramowania, Wynajem komputerów 
i  oprogramowania komputerowego, Wynajem elektronicznej prze-
strzeni pamięciowej w internecie, Utrzymanie witryn internetowych 
i hosting online obiektów sieciowych na rzecz osób trzecich, Usługi 
zdalnego tworzenia kopii zapasowych komputera, Usługi w zakresie 
tworzenia kopii zapasowych danych, Usługi w zakresie przechowy-
wania danych elektronicznych w  chmurze, Usługi w  zakresie prze-
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chowywania plików elektronicznych w  chmurze, Usługi w  zakresie 
hostingu stron internetowych, Usługi tworzenia kopii zapasowych 
w zakresie danych z komputerowych dysków twardych, Zarządzanie 
zawartością przedsiębiorstwa, Zarządzanie zasobami cyfrowymi, Za-
pewnianie tymczasowego korzystania z oprogramowania pojedyn-
czego logowania online, nie do pobrania, Digitalizacja dokumentów, 
Dekodowanie danych, Digitalizacja dokumentów [skanowanie], Digi-
talizacja dźwięku i obrazów, Usługi w zakresie szyfrowania i dekodo-
wania danych, Usługi w zakresie digitalizacji wykresów, Usługi szy-
frowania danych, Usługi powielania programów komputerowych, 
Usługi inżynierii oprogramowania dla przetwarzania danych, Usługi 
digitalizacji map, Transfer danych dokumentowych z jednego forma-
tu komputerowego na inny, Usługi deszyfrowania danych, Szyfrowa-
nie obrazów cyfrowych, Szyfrowanie muzyki cyfrowej, Szyfrowanie, 
deszyfrowanie i  uwierzytelnianie informacji, wiadomości i  danych, 
Skanowanie obrazów [konwersja z nośników fizycznych na elektro-
niczne], Powielanie oprogramowania komputerowego, Powielanie 
programów komputerowych, Konwertowanie wieloplatformowe 
treści cyfrowych na  inne formy treści cyfrowych, Konwersja tekstu 
na format cyfrowy, Konwersja programów komputerowych i danych, 
inna niż konwersja fizyczna, Konwersja obrazów z  formy fizycznej 
na formę elektroniczną, Konwersja danych lub dokumentów na for-
mę elektroniczną, Konwersja danych i programów komputerowych 
[inna niż konwersja fizyczna], Komputery (Powielanie programów-), 
Konwersja danych elektronicznych, Kompresja danych do  elektro-
nicznego przechowywania, Kompresja cyfrowa komputerowych da-
nych, Kodowanie wiadomości, Kodowanie obrazu cyfrowego, Kodo-
wanie muzyki cyfrowej, Kodowanie kart magnetycznych .

(111) 350463 (220) 2021 10 13 (210) 535171
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) CAO ANH QUAN-DAVID, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UKIM
(510), (511) 35 Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie re-
stauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, 
39 Dostarczanie żywności przez restauracje, 43 Usługi restauracji 
chińskich, Usługi restauracji fast-food, Usługi barów i  restauracji, 
Usługi restauracji japońskich, Usługi restauracji hotelowych, Usługi 
restauracji hiszpańskich, 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, 
Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Obsługa gastro-
nomiczna z własnym zapleczem, produktami i  transportem (cate-
ring), Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem .

(111) 350464 (220) 2021 10 14 (210) 535205
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) STREETWEAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INRABLEW
(540) 

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

(111) 350465 (220) 2021 10 15 (210) 535287
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) BOUQUET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEY GIRLS

(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 26 .04 .02, 26 .04 .09, 
27 .01 .02
(510), (511) 44 Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych .

(111) 350466 (220) 2020 09 25 (210) 518813
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 13
(732) AIPOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Banh Mi 3T 509 667 668
(540) 

(591) biały, wiśniowy
(531) 26 .01 .04, 26 .01 .16, 26 .01 .17, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 
29 .01 .12, 16 .01 .25
(510), (511) 43 usługi restauracyjne .

(111) 350467 (220) 2021 03 19 (210) 526340
(151) 2021 12 17 (441) 2021 08 16
(732) MULTI ASSIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REJESTRATOR .PL
(540) 

(591) czerwony, szary
(531) 27 .05 .01, 26 .01 .06, 24 .17 .02, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i  administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi 
reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Usługi w  zakresie han-
dlu towarami z  branży motoryzacyjnej, usługi w  zakresie handlu 
pojazdami, usługi informacyjne dla konsumentów, 36 Usługi ubez-
pieczeniowe, Ubezpieczenia, Gromadzenie funduszy i  sponsoro-
wanie finansowe, Usługi depozytów sejfowych, Usługi finansowe, 
monetarne i  bankowe, Usługi w  zakresie nieruchomości, Usługi 
w zakresie wycen, Wydawanie kart przedpłaconych i bonów, Gwa-
rantowanie ubezpieczeń, Usługi w zakresie depozytów przedmio-
tów wartościowych, Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, 
39 Usługi przewozu, Transport (Usługi nawigacji-), Parkowanie, 
przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, Usługi wynajmu 
związane z transportem i magazynowaniem, Usługi informacji, do-
radztwa i  rezerwacji w zakresie transportu, Transport, Parkowanie 
i  przechowywanie pojazdów, Pakowanie i  składowanie towarów, 
Dystrybucja za pomocą rurociągów i kabli, 45 usługi pośrednictwa 
przy rejestracji pojazdów, usługi pośrednictwa przy czynnościach 
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rejestracyjnych dotyczących pojazdów, usługi pośrednictwa przy 
czynnościach dotyczących przygotowania dokumentów do  reje-
stracji pojazdów, Usługi polityczne, Usługi prawne, Usługi w zakre-
sie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia .

(111) 350468 (220) 2020 01 21 (210) 509297
(151) 2020 10 14 (441) 2020 03 02
(732) CARBERRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) carberry
(540) 

(591) fioletowy, granatowy, biały
(531) 05 .07 .09, 05 .07 .23, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 reklamowanie samochodów na sprzedaż i usług zwią-
zanych z mobilnością za pośrednictwem Internetu .

(111) 350469 (220) 2021 07 30 (210) 532245
(151) 2022 01 27 (441) 2021 09 13
(732) JOCHAN KRZYSZTOF, Niebrów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BLUESTONES-NIEFORMALNA GRUPA MUZYCZNA .
(510), (511) 41 Koncerty muzyczne na  żywo, Organizacja i  przepro-
wadzanie koncertów muzycznych, Organizacja i  przeprowadzanie 
imprez rozrywkowych na żywo, Organizowanie koncertów muzycz-
nych, Organizowanie występów muzycznych na żywo .

(111) 350470 (220) 2021 08 18 (210) 532991
(151) 2022 01 29 (441) 2021 10 04
(732) A-SPE EUROPE I . MIANOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Gronowo 
Górne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DURAPLATE
(540) 

(531) 27 .05 .01, 24 .01 .01, 26 .03 .23
(510), (511) 9 Znaki fotoluminescencyjne: znaki nawigacyjne świetl-
ne, znaki drogowe świecąc, znaki informacyjne, znaki ewakuacyjne, 
znaki bezpieczeństwa, znaki przeciwpożarowe, znaki ostrzegaw-
cze, znaki samoprzylepne, symbole samoprzylepne, morskie znaki 
informacyjne, morskie znaki bezpieczeństwa, tablice świetlne, pa-
nele świetlne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej znaków 
fotoluminescencyjnych, znaków nawigacyjnych świetlnych, znaków 
drogowych świecących, znaków informacyjnych, znaków ewakuacyj-
nych, znaków bezpieczeństwa, znaków przeciwpożarowych, znaków 
ostrzegawczych, znaków samoprzylepnych, symboli samoprzylep-
nych, morskich znaków informacyjnych, morskich znaków bezpie-
czeństwa, tablic świetlnych, paneli świetlnych .

(111) 350471 (220) 2021 10 25 (210) 535595
(151) 2022 03 15 (441) 2021 11 29
(732) JANISZEWSKI ROBERT IMERS, Głogowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IMERS
(510), (511) 11 Akcesoria łazienkowe, Grzejniki do centralnego ogrze-
wania, Instalacje do ogrzewania wodnego, Instalacje grzewcze, Ka-
loryfery elektryczne, Krany, Łazienkowe instalacje wodno-kanaliza-
cyjne, Nawilżacze do  grzejników centralnego ogrzewania, Pompy 
ciepła, Rury kotłowe centralnego ogrzewania, Rury wodociągowe 

do  instalacji sanitarnych, Urządzenia do  ogrzewania, Urządzenia 
do  ogrzewania na  paliwa stałe, płynne lub gazowe, Urządzenia 
do  ogrzewania podłogowego, Urządzenia na  gorące powietrze, 
Urządzenia zasilające kotły grzewcze, Wężownice [części instalacji 
destylacyjnych, grzewczych lub chłodniczych], Wymienniki ciepła, 
inne niż części maszyn, Zasobniki ciepła, Zasobniki pary, Zasuwy 
[ogrzewnictwo], Zaślepki do grzejników, Zawory do rur i rurociągów .

(111) 350472 (220) 2021 11 08 (210) 536218
(151) 2022 03 30 (441) 2021 12 13
(732) PROGRESJA MUSIC ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROGRESJA
(540) 

(591) biały, fioletowy
(531) 01 .15 .03, 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Bilety, Bilety wstępu, Biuletyny [ma-
teriały drukowane], Biuletyny informacyjne, Broszury, Broszury dru-
kowane, Katalogi, Fotografie, Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], 
Materiały drukowane, Publikacje drukowane, Materiały piśmienne, 
Podstawki na  stół papierowe, 25 Czapki [nakrycia głowy], Maski 
ochronne [odzież], Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 32 
Piwo i piwo bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne 
i gazowane, Woda mineralizowana [napoje], 35 Impresariat w działal-
ności artystycznej, Usługi marketingowe, Reklama, Reklama online 
poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Produkcja filmów rekla-
mowych, 41 Usługi rozrywkowe, Produkcja koncertów muzycznych, 
Organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Plano-
wanie przyjęć [rozrywka], Usługi doradcze i  informacyjne związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, 
Przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie koncertów, Pro-
dukcja filmów, innych niż reklamowe, Udostępnianie filmów online 
nie do pobrania .

(111) 350473 (220) 2021 10 22 (210) 535603
(151) 2022 03 04 (441) 2021 11 15
(732) EXPERCI BUDOWLANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eb experci budowlani
(540) 

(591) biały, czerwony, zielony
(531) 07 .01 .08, 07 .01 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 37 Budownictwo, Prace remontowe, Informacja budow-
lana, Malowanie, Montaż i  naprawa instalacji alarmowych przeciw-
pożarowych, Montaż i naprawy instalacji grzewczych, Montaż rusz-
towań, Murowanie, Nadzór budowlany, Okna (instalacja drzwi i-), 
Rozbiórka budynków, Tapetowanie, Tynkowanie, Usługi hydraulicz-
ne, Doradztwo budowlane, 42 Architektura, Inżynieria techniczna, 
Projektowanie budynków, Projektowanie dekoracji wnętrz, Usługi 
architektoniczne, Usługi konsultacyjne dotyczące architektury, Od-
biory techniczne mieszkań, Odbiory techniczne domów .
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(111) 350474 (220) 2021 03 18 (210) 526243
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SZAMAMM
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Dostarczanie 
żywności i napojów, Usługi restauracyjne, Usługi barów przekąsko-
wych, Usługi restauracji przygotowujących żywność na wynos, Usłu-
gi kawiarni, Usługi kafeterii, Usługi barów kawowych, Usługi jadłodaj-
ni, Usługi cateringowe .

(111) 350475 (220) 2021 08 06 (210) 532443
(151) 2022 02 04 (441) 2021 10 18
(732) MYŚLIWIEC GABRIEL, Jasło (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) diamondTEAM
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 17 .02 .04, 26 .13 .25
(510), (511) 35 Administrowanie konkursami w celach reklamowych, 
Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Promocja towa-
rów i  usług poprzez sponsorowanie, Usługi reklamowe w  zakresie 
odzieży, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowe-
go, Usługi konsultingowe w dziedzinie rozwoju koncepcji reklamo-
wych, Usługi konsultingowe dotyczące reklamy, Usługi konsultacyj-
ne w  zakresie marketingu bezpośredniego, Usługi konsultacyjne 
w  zakresie marketingu, Usługi doradztwa w  zakresie marketingu, 
Usługi doradcze w zakresie marketingu, Usługi doradcze odnoszące 
się do  akcji promocyjnych, Usługi doradcze dotyczące promocji 
sprzedaży, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketin-
gu, Usługi doradcze dotyczące reklamy, Dystrybucja broszur rekla-
mowych, Dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, Dys-
trybucja materiałów promocyjnych, Dystrybucja materiałów 
reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności 
do  sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w  kraju lub poza 
nim, Dystrybucja materiałów reklamowych, Dystrybucja ogłoszeń 
reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Rozpo-
wszechnianie materiałów reklamowych w internecie, Rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych przez pocztę, Rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych i promocyjnych, Rozpowszechnianie ma-
teriałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, Rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie produktów 
do celów reklamowych, Rozpowszechnianie reklam, Rozpowszech-
nianie reklam poprzez Internet, Rozpowszechnianie reklam za  po-
średnictwem internetowych sieci komunikacyjnych, Rozpowszech-
nianie reklam dla osób trzecich za  pomocą sieci komunikacyjnej 
online w Internecie, Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trze-
cich przez Internet, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, 
Zapewnianie przestrzeni reklamowej w  czasopismach, gazetach 
i magazynach, Marketing internetowy, Organizowanie i przeprowa-
dzanie wydarzeń promocyjnych, Projektowanie broszur reklamo-
wych, Projektowanie logo reklamowych, Promocja [reklama] podró-
ży, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie 
sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością sportową, 
Promowanie towarów i  usług osób trzecich poprzez aranżowanie 
łączenia towarów i usług sponsorów z zawodami sportowymi, Pro-
mowanie towarów i usług w drodze sponsorowania międzynarodo-
wych wydarzeń sportowych, Promowanie towarów i usług w formie 
sponsorowania wydarzeń sportowych, Promowanie zawodów i wy-
darzeń sportowych, Przygotowywanie materiałów reklamowych, 
Przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, Przygotowy-
wanie ulotek reklamowych, Przygotowywanie reklam prasowych, 
Publikowanie materiałów reklamowych, Usługi reklamowe, promo-
cyjne i marketingowe, Organizowanie aukcji, Organizowanie aukcji 

internetowych, Organizowanie i  prowadzenie aukcji, Organizowa-
nie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem internetu, Organi-
zowanie i przeprowadzanie aukcji, Prowadzenie aukcji, Przeprowa-
dzanie interaktywnych aukcji wirtualnych, Przeprowadzanie 
sprzedaży aukcyjnej, Usługi handlu detalicznego w  odniesieniu 
do  akcesoriów odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online 
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związane z mate-
riałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z na-
kryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  jednorazowymi wyrobami papierowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabaw-
kami, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie 
artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze  sprzedażą odzieży i  dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku ze  sprzętem sportowym, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  artykułami sportowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z grami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z zabawkami, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji 
i  przetargów publicznych, Usługi w  zakresie sprzedaży detalicznej 
i hurtowej odzieży, w tym odzieży sportowej i przyrządów do ćwi-
czeń fizycznych, Usługi w  zakresie promocji sportu poprzez rekla-
mowanie za  pośrednictwem materiałów reklamowych takich jak: 
wydawnictwa, plakaty, afisze, figurki, chorągiewki, albumy, kalenda-
rze, fotografie, plakaty, gadżety reklamowe z nadrukami o charakte-
rze reklamowym, 41 Multimedialne wydania publikacji elektronicz-
nych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Publikacja gazet elektronicznych online, Publikacja kalendarzy, Pu-
blikacja kalendarzy imprez, Publikacja materiałów edukacyjnych, 
Publikowania broszur, Publikowanie arkuszy informacyjnych, Publi-
kowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie czasopism inter-
netowych, Publikowanie gazety dla klientów w Internecie, Publiko-
wanie katalogów dotyczących turystyki, Publikowanie plakatów, 
Publikowanie tekstów edukacyjnych, Administrowanie [organizacja] 
konkursami, Administrowanie [organizacja] zawodami, Organizacja 
gier, Organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, Organi-
zacja konkursów edukacyjnych, Organizacja konkursów tanecznych, 
Organizacja turniejów sportowych, Organizacja wystaw w  celach 
szkoleniowych, Organizacja zawodów lekkoatletycznych, Organiza-
cja zawodów rekreacyjnych, Organizowanie ceremonii rozdania na-
gród, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja konkur-
sów w  dziedzinie rozrywki, Organizowanie ceremonii przyznania 
nagród za osiągnięcia, Organizowanie i prowadzenie zjazdów, Orga-
nizowanie i  prowadzenie zawodów, Organizowanie konferencji 
w celach rekreacyjnych, Organizowanie konferencji związanych z re-
klamą, Organizowanie konferencji związanych z  rozrywką, Organi-
zowanie konferencji dotyczących rozrywki, Organizowanie konkur-
sów w  celach rozrywkowych, Organizowanie konkursów w  celach 
edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie kursów instrukta-
żowych dla turystów, Organizowanie zawodów, Organizowanie za-
wodów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie zawodów i  cere-
monii przyznawania nagród, Organizowanie zawodów 
lekkoatletycznych, Organizowanie zjazdów w celach rozrywkowych, 
Organizowanie zjazdów w  celach rekreacyjnych, Organizowanie 
zjazdów w celach edukacyjnych, Zawody w aerobiku, Edycja nagrań 
audio, Edycja nagrań wideo, Edycja zdjęć, Montaż filmów, Montaż 
filmów fotograficznych, Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, 
Montaż [obróbka] taśm wideo, Prezentacja nagrań wideo, Produkcja 
animowanych fragmentów na taśmie filmowej, Produkcja edukacyj-
nych nagrań dźwiękowych i wideo, Produkcja filmów animowanych, 
Produkcja filmów szkoleniowych, Produkcja filmów w celach eduka-
cyjnych, Produkcja imprez sportowych na  potrzeby telewizji, Pro-
dukcja imprez sportowych na potrzeby filmowe, Produkcja imprez 
sportowych na potrzeby radiowe, Produkcja nagrań dźwiękowych, 
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Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, Doradztwo w zakre-
sie sprawności fizycznej, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, 
Edukacja sportowa, Gimnastyka (Instrukcje-), Informacje dotyczące 
edukacji sportowej, Instruktaż w  zakresie ćwiczeń fizycznych, In-
struktaż w zakresie sportów zimowych, Kursy szkoleniowe dotyczą-
ce zajęć sportowych, Kursy szkoleniowe z  zakresu zdrowia, Lekcje 
gimnastyki, Nauczanie, trening i  instruktaż sportowy, Nauczanie 
w  dziedzinie wychowania fizycznego, Nauczanie w  zakresie zdro-
wia, Nauka gimnastyki, Nauka jazdy na nartach, Nauka tańca, Nauka 
tańca dla dorosłych, Nauka tańca dla dzieci, Nauka tańca na rurze, 
Nauka w zakresie sportu, Obiekty i sprzęt do aerobiku i tańca, Orga-
nizacja zajęć, Organizowanie i  prowadzenie zajęć, Organizowanie 
szkoleń sportowych, Prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycz-
nych, Trenowanie, Udzielanie lekcji tańca, Usługi doradcze w zakre-
sie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi szkoleniowe w  dziedzinie 
narciarstwa, Usługi szkoleniowe w zakresie sportu, Usługi trenerskie 
w zakresie zajęć sportowych, Usługi w zakresie nauki tańca, Usługi 
w  zakresie wychowania fizycznego, Zajęcia w  zakresie ćwiczeń fi-
zycznych, Zapewnianie kursów szkoleniowych w  zakresie sportu, 
Edukacja, rozrywka i sport, Organizowanie obozów sportowych dla 
dzieci i  młodzieży, Organizowanie obozów sportowych dla doro-
słych, Organizowanie zajęć sportowych, Organizowanie zajęć gim-
nastycznych, Organizowanie zajęć tanecznych, Organizowanie ko-
lonii i półkolonii sportowych .

(111) 350476 (220) 2021 07 16 (210) 531689
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 20
(732) MASURIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MASURIA GROUP
(510), (511) 36 Ubezpieczenia, Ubezpieczenia samochodowe, Ubez-
pieczenia podróżne, Organizowanie ubezpieczenia, Agencje ubez-
pieczeniowe, Ubezpieczenia od wypadków, Ubezpieczenia na życie, 
Usługi zarządzania ubezpieczeniami, Administracja w zakresie ubez-
pieczeń, Ubezpieczenia (Doradztwo w  sprawach-), Ubezpieczenia 
(Informacje w sprawach-), Usługi ubezpieczeniowe dotyczące łodzi, 
Usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, Wyceny dla celów ubez-
pieczeniowych, Usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń, Skompu-
teryzowane usługi informacyjne dotyczące ubezpieczeń, Ubezpie-
czenia od  odpowiedzialności osób trzecich, Wyceny finansowe dla 
celów ubezpieczenia, Gwarancje, ekspertyzy i  oceny ubezpiecze-
niowe, Usługi finansowe świadczone przez firmy ubezpieczeniowe, 
Usługi udzielania pożyczek i  kredytów, usługi leasingowe, Leasing 
finansowy, Świadczenie usług ubezpieczeniowych na  rzecz firm 
ubezpieczeniowych, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Agencje ubez-
pieczeniowe .

(111) 350477 (220) 2021 07 22 (210) 531897
(151) 2022 01 26 (441) 2021 10 04
(732) SWISS VALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębionek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GREENFIELD NATURAL
(510), (511) 31 Napoje dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, karma dla 
zwierząt domowych, pożywienie dla psów, kotów i  innych zwie-
rząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, artykuły jadalne 
do żucia dla zwierząt, karma dla psów biorących udział w gonitwach, 
jadalne smakołyki dla zwierząt, jadalne przysmaki dla zwierząt do-
mowych, preparaty spożywcze dla zwierząt, pasze mięsne w pusz-
ce dla młodych zwierząt, 35 Usługi w zakresie sprzedaży karmy dla 
zwierząt, środków i artykułów spożywczych dla zwierząt, dodatków 
do  pasz i  karmy dla zwierząt nie  do  celów medycznych, paszy dla 
zwierząt, artykułów jadalnych do  żucia dla zwierząt, napojów dla 
zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  paszą dla zwie-
rząt, usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  paszą dla zwierząt, 
usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  akcesoriami do  pielęgnacji 
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  akcesoria-
mi do  pielęgnacji dla zwierząt, 39 Usługi w  zakresie zaopatrzenia 
w żywność i napoje, w tym karmy dla zwierząt, środków i artykułów 
spożywczych dla zwierząt, dodatków do  pasz i  karmy dla zwierząt 
nie do celów medycznych, paszy dla zwierząt, artykułów jadalnych 
do żucia dla zwierząt, napojów dla zwierząt .

(111) 350478 (220) 2021 09 20 (210) 534118
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) AGAWA BUJALSKI I BUJALSKA SPÓŁKA JAWNA, Jawczyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGAWA
(540) 

(531) 05 .05 .19, 05 .05 .20, 05 .05 .21, 27 .05 .01
(510), (511) 20 Meble, Meble ogrodowe, Kwietniki [meble], Dekoracje 
wiszące [ozdoby], Kosze z wikliny na kwiaty, 21 Pojemniki na kwiaty, 
Kosze na  kwiaty, Doniczki na  kwiaty, Wazony na  kwiaty, 26 Kwiaty 
sztuczne, Sztuczne rośliny, 28 Dekoracje i ozdoby choinkowe .

(111) 350479 (220) 2021 09 23 (210) 534321
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) DURDA ALBERT SŁONECZNA FRANCZYZA, Wólka Szczecka 
(PL)
(540) (znak słowny)
(540) Słoneczna Franczyza
(510), (511) 9 Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania 
energii elektrycznej z  energii słonecznej, Instalacje fotowoltaiczne 
do  wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], 
11 Instalacje grzewcze na  energię słoneczną, Instalacje grzewcze 
zasilane energią słoneczną, Pompy ciepła, Pompy ciepła do przetwa-
rzania energii .

(111) 350480 (220) 2021 07 25 (210) 531928
(151) 2022 02 09 (441) 2021 10 18
(732) NOWIŃSKI MACIEJ, Dąbrowa Górnicza (PL);
NOWAK BARTOSZ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODENTA clinic
(540) 

(591) biały, różowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 44 Usługi kliniki dentystycznej, Usługi dentystyczne, 
Konsultacje dentystyczne, Usługi w  zakresie opieki zdrowotnej dla 
ludzi, Usługi farmaceutyczne, Usługi medyczne .  
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 350481 (220) 2021 08 04 (210) 531942
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 18
(732) WUB DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIVE IN POLAND
(540) 

(591) pomarańczowy, jasnozielony, czerwony, jasnoniebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 02 .07 .25
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(510), (511) 35 Usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju 
przedsiębiorstw, Doradztwo w  zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące rozwoju produktu, Wsparcie w  dziedzinie zarządzania 
przedsiębiorstwem, Wsparcie w  dziedzinie organizacji przedsię-
biorstwa, Wsparcie w  dziedzinie promocji biznesu, Wsparcie 
w dziedzinie zarządzania działalnościami gospodarczymi, Wsparcie 
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania, Wspar-
cie w  dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi 
lub handlowymi, Wsparcie dla pracowników w sprawach z zakresu 
działalności gospodarczej, Wsparcie i doradztwo w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą i  jej  organizacji, Świadczenie 
usług na rzecz instytucji akademickich w zakresie zarządzania kur-
sami akademickimi, Świadczenie usług administracyjnych dla in-
stytucji akademickich w zakresie zapisów na kursy online, Pośred-
nictwo pracy (biura-), Doradztwo w  zakresie zarządzania firmą, 
Zarządzanie firmą [na  rzecz osób trzecich], Doradzanie przedsię-
biorstwom przemysłowym w zakresie prowadzenia interesów, Do-
radzanie przedsiębiorstwom handlowym w  zakresie prowadzenia 
ich  interesów, Usługi rejestrowania pracowników, Rekrutacja pra-
cowników wspomagających prace biurowe, Dostarczanie informa-
cji dotyczących rekrutacji pracowników, Usługi w zakresie rejestro-
wania pracowników, Usługi w zakresie pracowników tymczasowych, 
Przydzielanie stanowisk dla pracowników tymczasowych, Znajdo-
wanie posady dla pracowników tymczasowych, Prowadzenie reje-
stru pracowników [dla osób trzecich], Usługi w zakresie tymczaso-
wego przydziału pracowników, Zarządzanie planami świadczeń 
socjalnych dla pracowników, Dostarczanie informacji w  zakresie 
rekrutacji pracowników, Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekru-
tacji pracowników, Dostarczanie informacji w zakresie usług reloka-
cji pracowników, Usługi administracyjne w  zakresie programów 
przekazywania udziałów pracownikom, Usługi agencji pośrednic-
twa pracy w  zakresie zatrudniania pracowników biurowych, Po-
średnictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednic-
two w  kontaktach handlowych i  gospodarczych, Pośrednictwo 
w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w za-
wieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Doradz-
two biznesowe, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Outsour-
cing [doradztwo biznesowe], Doradztwo dotyczące zatrudnienia, 
Doradztwo związane z  zarządzaniem, Doradztwo dotyczące zby-
wania firm, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Do-
radztwo w  zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w  zakresie 
planowania działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie za-
rządzania dokumentacją handlową, Doradztwo w  zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w sprawach działal-
ności gospodarczej, Doradztwo dotyczące organizowania 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie administrowania 
działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie organizacji dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania dzia-
łalności gospodarczej, Działalność gospodarcza (doradztwo w za-
kresie zarządzania-), Działalność gospodarcza (specjalistyczne 
doradztwo w  zakresie-), Doradztwo specjalistyczne w  sprawach 
działalności gospodarczej, Zarządzanie i  doradztwo w  sprawach 
działalności gospodarczej, Profesjonalne doradztwo w  zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, Profesjonalne doradztwo 
w  zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo 
w  zakresie organizacji i  zarządzania przedsiębiorstwami, Pomoc 
i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie organizacji i  zarządzania działalnością gospo-
darczą, Doradztwo i  pomoc w  zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Doradztwo w  zakresie organizacji i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie za-
rządzania biznesowego i  organizacji przedsiębiorstw, Doradztwo 
w  zakresie zakładania i  prowadzenia działalności gospodarczej, 
Działalność gospodarcza (doradztwo w zakresie organizacji i zarzą-
dzania-), Doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarzą-
dzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w  zakresie zatrudnienia, 
Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, Doradztwo i konsulta-
cje dotyczące zatrudnienia, Zarządzanie personalne (doradztwo 
w zakresie-), Doradztwo w zakresie planowania kariery, Doradztwo 
w zakresie pośrednictwa pracy, Doradztwo w zakresie zarządzania 
kadrami, Doradztwo w sprawach zarządzania personelem, Doradz-
two w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie za-
sobów ludzkich, Doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania 
personelem, Doradztwo w  zakresie znajdowania zatrudnienia dla 

personelu, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrud-
niania, Doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szko-
leniami), Informacje dotyczące kariery i  usługi doradcze (inne niż 
doradztwo edukacyjne i  szkoleniowe), Doradztwo z  zakresu księ-
gowości, Doradztwo księgowe w  zakresie podatków, Doradztwo 
i informacja dotycząca rachunkowości, Doradztwo w zakresie zwro-
tu podatku [rachunkowość], Przygotowywanie zeznań podatko-
wych i  doradztwo podatkowe, Doradztwo w  zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące rachunkowości, Doradztwo biznesowe 
dotyczące finansowania rozwoju, Doradztwo w  zakresie przeno-
szenia przedsiębiorstwa, Doradztwo w  zakresie przejęć przedsię-
biorstw, Doradztwo w  zakresie nabywania przedsiębiorstw, Do-
radztwo w  dziedzinie przejmowania firm, Doradztwo w  zakresie 
strategii dla przedsiębiorstw, Doradztwo handlowe w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą 
(doradztwo w zakresie-), Doradztwo w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo i konsultacje w zakresie działal-
ności gospodarczej, Doradztwo księgowe w zakresie sporządzania 
zeznań podatkowych, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczą-
ce rekrutacji personelu, Doradztwo w dziedzinie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą i marketingu, Zarządzanie procesami bizne-
sowymi i  doradztwo w  tym zakresie, Zarządzanie procesami 
gospodarczymi i doradztwo w tym zakresie, Doradztwo dla przed-
siębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadze-
nia firmy, Doradztwo w zakresie przejęć (nabycia), Doradztwo w za-
kresie analizy biznesowej, Doradztwo w  zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, 36 Doradztwo 
finansowe dotyczące podatków, Doradztwo finansowe dotyczące 
planowania podatków, Doradztwo podatkowe [nie  prowadzenie 
rachunków], Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], Do-
radztwo finansowe w zakresie podatków, Doradztwo w zakresie fi-
nansów przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie inwestycji finanso-
wych, Doradztwo w zakresie podatków dochodowych, Doradztwo 
w  zakresie podatków dochodowych [finansowe], Niezależne do-
radztwo w zakresie planowania finansowego, Doradztwo finanso-
we związane z inwestowaniem w nieruchomości, Usługi zarządza-
nia nieruchomościami, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, 
Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi w  zakresie 
zakwaterowań, Usługi w  zakresie porozumień dotyczących nieru-
chomości [usługi finansowe], Usługi w zakresie wyszukiwania nie-
ruchomości mieszkaniowych, Usługi znajdowania mieszkań 
na  rzecz osób trzecich [stałe zamieszkanie], Usługi agencyjne lub 
pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, Doradztwo finanso-
we, Finansowe (doradztwo-), Doradztwo w sprawach finansowych, 
Doradztwo i  analiza finansowa, Doradztwo podatkowe [nie  doty-
czy prowadzenia rachunków], Doradztwo finansowe i  usługi kon-
sultingu finansowego, 41 Trening rozwoju osobistego, Kursy w za-
kresie rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe w  zakresie rozwoju 
osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, Usługi 
edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, 
Usługi edukacyjne związane z  rozwojem sprawności umysłowej 
dzieci, Zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodo-
wych, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowe-
go, Kursy szkoleniowe, Kursy językowe, Prowadzenie kursów, Za-
pewnianie kursów instruktażowych, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych, Organizacja kursów językowych, Zapewnianie kur-
sów edukacyjnych, Organizowanie kursów instruktażowych, Pro-
wadzenie kursów instruktażowych, Zapewnianie kursów języko-
wych, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Organizowanie kursów 
szkoleniowych, Edukacyjne kursy z  zakwaterowaniem, Kursy edu-
kacyjne dotyczące finansów, Kursy szkoleniowe dotyczące księgo-
wości, Kursy korespondencyjne dotyczące inwestowania, Kursy 
szkoleniowe z  zakwaterowaniem, Zapewnianie kursów szkolenio-
wych online, Zapewnianie kursów szkolenia ustawicznego, Udzie-
lanie kursów szkolenia zawodowego, Kursy szkoleniowe w dziedzi-
nie zarządzania, Kursy szkoleniowe w  dziedzinie finansów, Kursy 
korespondencyjne, nauka na  odległość, Kursy szkoleniowe w  for-
mie pisemnej, Kursy powtórkowe do  egzaminów państwowych, 
Kursy korespondencyjne dotyczące inwestycji osobistych, Prowa-
dzenie kursów edukacyjnych z biznesu, Organizowanie kursów wy-
korzystujących metody samokształcenia, Prowadzenie kursów do-
tyczących szkoleń administracyjnych, Opracowywanie kursów 
edukacyjnych i egzaminów, Zapewnianie kursów dokształcających 
i doszkalających, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyj-
nych, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Przygotowy-
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wanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Kursy szkoleniowe zwią-
zane z  obsługą klienta, Usługi w  zakresie zapewniania kursów 
szkoleniowych, Prowadzenie kursów edukacyjnych z  zakresu biz-
nesu, Usługi edukacyjne w  postaci kursów korespondencyjnych, 
Organizowanie kursów stosujących metody nauki samodzielnej, 
Prowadzenie kursów dotyczących administrowania działalnością 
gospodarczą, Organizowanie warsztatów zawodowych i  kursów 
szkoleniowych, Usługi doradztwa dotyczące opracowywania kur-
sów szkoleniowych, Prowadzenie podstawowych kursów czytania 
i  pisania, Zapewnianie kursów instruktażowych w  zakresie finan-
sów, Prowadzenie kursów dotyczących zarządzania działalnością 
gospodarczą, Organizowanie uczestnictwa uczniów w  kursach 
edukacyjnych, Nauczanie w  szkołach z  kursami przygotowawczy-
mi, Kursy szkolne w zakresie pomocy w nauce, Kursy szkolne zwią-
zane z  przygotowaniem do  egzaminów, Usługi edukacyjne w  za-
kresie zapewniania kursów instruktażowych, Zapewnianie kursów 
instruktażowych w  zakresie zarządzania ogólnego, Zapewnianie 
kursów szkoleniowych na temat zarządzania biznesowego, Usługi 
edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, Organi-
zowanie kursów wykorzystujących metody nauczania na  odle-
głość, Zapewnianie kursów szkoleniowych na poziomie szkoły wyż-
szej, Prowadzenie kursów edukacyjnych dotyczących zarządzania 
działalnością gospodarczą, Świadczenie usług w  zakresie szkół 
i kursów językowych, Usługi edukacyjne w postaci kursów na po-
ziomie uniwersyteckim, Prowadzenie kursów nauki na  odległość 
na poziomie uniwersyteckim, Usługi w zakresie organizacji i prowa-
dzenia kursów szkoleniowych, Prowadzenie kursów szkoleniowych 
na temat zarządzania działalnością gospodarczą, Kursy szkolenio-
we dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, Pody-
plomowe kursy szkoleniowe związane ze studiami z zakresu zarzą-
dzania, Udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi 
przygotowujących do  zatrudnienia, Prowadzenie kursów nauki 
na odległość na poziomie szkoły wyższej, Organizowanie i prowa-
dzenie kursów w szkołach dziennych dla dorosłych, Udostępnianie 
kursów szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowujących do wy-
konywania określonych zawodów, Prowadzenie kursów instrukta-
żowych, edukacyjnych i  szkoleniowych dla młodych ludzi i  doro-
słych, Usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, 
Usługi szkoleń pracowników związane z  nowoczesną technologią 
biurową, Szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami 
i pracownikami, Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub 
szkoleniowe), Doradztwo zawodowe [edukacja], Doradztwo spe-
cjalistyczne w zakresie edukacji, Doradztwo szkoleniowe w zakre-
sie zarządzania, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, In-
formacje dotyczące kariery zawodowej i  usługi doradztwa 
zawodowego (doradztwo edukacyjne i  szkoleniowe), Kształcenie 
ustawiczne, Udzielanie informacji związanych z kształceniem usta-
wicznym za pośrednictwem Internetu, Kształcenie na uniwersyte-
tach i w szkołach wyższych, Trening osobisty [szkolenie], Szkolenie 
zaawansowane, Szkolenie w  zakresie rachunkowości, Szkolenie 
w zakresie podatków, Szkolenie w zakresie administracji, Organizo-
wanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], Szkolenie związane 
z karierą zawodową, Szkolenie personelu zajmującego się finansa-
mi, Usługi edukacyjne związane ze szkoleniem personelu z zakresu 
technologii żywności, Edukacja językowa, Edukacja zawodowa, 
Edukacja zawodowa dla młodych ludzi, Edukacja w dziedzinie bez-
pieczeństwa i higieny pracy, Edukacja dorosłych, Edukacja [naucza-
nie], Usługi szkół [edukacja], Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne 
i  instruktażowe, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i  instruktażowe, 
Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące finansów, Usługi szko-
leniowe w dziedzinie finansów, Szkolenia związane z finansami, Do-
radztwo zawodowe i coaching, Doradztwo w zakresie szkoleń, Do-
radztwo w  zakresie szkoleń biznesowych, Organizowanie 
indywidualnej nauki języków, Usługi nauki na odległość świadczo-
ne online, Usługi edukacyjne w  zakresie nauki drugiego języka, 
Usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, 42 Doradz-
two naukowe, Badania naukowe, Prowadzenie badań [naukowych], 
Sporządzanie raportów naukowych, Prowadzenie badań nauko-
wych, Usługi doradcze dotyczące nauki, Badania i analizy naukowe, 
Usługi doradcze w  zakresie nauki, Doradztwo w  zakresie badań 
naukowych, Usługi w zakresie badań naukowych, Usługi doradcze 
dotyczące badań naukowych, Sporządzanie raportów dotyczących 
badań naukowych, Usługi naukowe i badania w tym zakresie, Bada-
nia naukowe prowadzone przy użyciu baz danych .

(111) 350482 (220) 2021 06 29 (210) 530862
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 11
(732) CHACIEWICZ HANNA, Otwock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Świder klimaty
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 26 .13 .25, 24 .09 .04
(510), (511) 35 Promocja sprzedaży, Informacje na temat sprzedaży 
produktów, Organizowanie pokazów handlowych, Usługi klubów 
klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, 
Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promo-
cyjnych i/lub reklamowych, Usługi sklepu w zakresie sprzedaży na-
stępujących towarów: wyrobów cukierniczych i piekarniczych, pu-
dełek kartonowych do pakowania, artykułów piśmiennych, ozdób 
do  ołówków, papeterii, książek, komiksów, albumów, widokówek, 
kart okolicznościowych, fotografii, reprodukcji graficznych, plaka-
tów, kalendarzy, zakładek do  książek, okładek na  książki, torebek 
do pakowania, zabawek, maskotek, gier, układanek, puzzli, figurek 
do zabawy, figurek z drewna, pudełek z drewna, ozdób ściennych 
z  drewna, koszy ozdobnych z  wikliny, kart do  gry, balonów, arty-
kułów sportowych, etui na  smartfony, etui na  karty kredytowe, 
etui na  okulary, smyczy do  okularów, portfeli, toreb, toreb na  za-
kupy, plecaków, parasoli, talerzy pamiątkowych, medali pamiątko-
wych, breloczków, kółek do kluczy, etui na klucze, smyczy (pasków 
do  noszenia), pamięci USB, podkładek pod myszy komputerowe, 
wyrobów ze szkła, porcelany, fajansu do użytku w gospodarstwie 
domowym, pojemników do  użytku w  gospodarstwie domowym, 
naczyń ze  szkła, porcelany i  fajansu, kubków, szklanek, filiżanek, 
ozdób ceramicznych, dekoracji wiszących, ozdób do  ubrań, pod-
kładek z  tektury pod szklanki, obrusów papierowych i  niepapie-
rowych, bieżników stołowych, serwetek, ściereczek tekstylnych, 
ozdób choinkowych, plakietek ozdobnych, ozdób do ubrań, ozdób 
kartonowych na artykuły spożywcze, proporczyków z papieru, Po-
tpourri, kadzidełek, świec, świec elektrycznych, świec LED, świec 
okolicznościowych, świec wotywnych, lampionów na świece, lamp 
oświetleniowych, świeczników-lichtarzy, świeczników, sztucznych 
girland i wieńców, wieńców z suszonych ziół i kwiatów do dekora-
cji, doniczek, kwiatów sztucznych, kwiatów suszonych, przyborów 
szkolnych [artykuły piśmienne], etui na przybory do pisania, piórni-
ków, linijek, kalkomanii, ozdobnych modeli wykonanych z drewna, 
modeli dekoracyjnych wykonanych z  tworzyw sztucznych, bibe-
lotów wykonanych z drewna, metali nieszlachetnych, gipsu, szkła, 
porcelany, modeli architektonicznych z drewna, metali nieszlachet-
nych, gipsu, papieru i tektury, koszulek, bluz, szalików, apaszek, pa-
sków (odzież), czapek, opasek na głowę (odzież), daszków przeciw-
słonecznych, chust, opakowań na prezenty świąteczne, sztucznych 
wieńców i girland bożonarodzeniowych, 45 Usługi prawne z zakre-
su zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania i  udzielania 
praw licencyjnych, Udzielanie licencji osobom trzecim na korzysta-
nie z praw własności przemysłowej i praw autorskich .

(111) 350483 (220) 2021 08 06 (210) 532439
(151) 2022 02 04 (441) 2021 10 18
(732) DUSZCZYK JAKUB, Rogaszyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKSPERTYZY SĄDOWE JAKUB DUSZCZYK
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(540) 

(591) biały, granatowy, niebieski, szary
(531) 01 .13 .15, 16 .03 .17, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 45 Usługi biegłych sądowych .

(111) 350484 (220) 2021 04 08 (210) 527420
(151) 2022 01 19 (441) 2021 10 04
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE ZIOŁOLEK SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) onco DERMLINE
(510), (511) 5 Wyroby medyczne w postaci tabletek, kapsułek, pasty-
lek, płynów, proszków, pianek, aerozoli dla chorujących na  nowo-
twory .

(111) 350485 (220) 2021 06 29 (210) 530864
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 11
(732) CHACIEWICZ HANNA, Otwock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ciastko Świderskie
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 26 .13 .25
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze i  cukiernicze, ciasta, ciastka, 35 
Promocja sprzedaży, Usługi sklepu w  zakresie wyrobów piekarni-
czych i cukierniczych, ciast, ciastek, 45 Usługi prawne z zakresu za-
rządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania i  udzielania praw 
licencyjnych, Udzielanie licencji osobom trzecim na  korzystanie 
z praw własności przemysłowej i praw autorskich . .

(111) 350486 (220) 2021 07 29 (210) 532122
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 18
(732) SIRE SPIRITS, LLC, Hoboken (US)
(540) (znak słowny)
(540) LE CHEMIN DU ROI
(510), (511) 33 Szampan .

(111) 350487 (220) 2020 12 31 (210) 522752
(151) 2022 02 07 (441) 2021 02 08
(732) DAWIDZIUK ŁUKASZ FIEDORUK PAWEŁ WSCHODNI FRONT 
WS SPÓŁKA CYWILNA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUCHNIA VIKINGA CATERING DIETETYCZNY

(540) 

(591) czarny, żółty, szary, jasnoszary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 27 .05 .02, 27 .05 .05, 02 .09 .14, 23 .05 .05
(510), (511) 43 Usługi cateringu zewnętrznego, polegające na  do-
starczaniu posiłków przygotowanych na  indywidualne zamówienie 
zgodnie z dobraną dietą, 44 usługi dietetyków, poradnictwo diete-
tyczne, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się .

(111) 350488 (220) 2021 04 26 (210) 528031
(151) 2022 01 27 (441) 2021 10 11
(732) PACZEWSKI ŁUKASZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
HANDLOWO-USŁUGOWE TEZI VET GABINET WETERYNARYJNY 
TEZI, Nasielsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P PRIMAVERA GROUP
(540) 

(531) 03 .01 .08, 03 .01 .16, 03 .01 .24, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 27 .03 .03
(510), (511) 5 Preparaty medyczne i weterynaryjne, Suplementy die-
ty i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły do tępienia szkodni-
ków, Suplementy diety dla zwierząt, Białkowe suplementy diety, Biał-
kowe suplementy dla zwierząt, Błonnik pokarmowy, Błonnik 
pokarmowy do wspomagania trawienia, Dietetyczna żywność przy-
stosowana do celów medycznych, Dietetyczne dodatki do żywności, 
Dietetyczne napary do  celów medycznych, Dietetyczne preparaty 
żywnościowe przystosowane do  celów medycznych, Dietetyczne 
słodziki do użytku medycznego, Dietetyczne napoje przystosowane 
do  celów medycznych, Dodatki do  żywności do  celów niemedycz-
nych, Dodatki odżywcze, Dodatki odżywcze do żywności dla zwie-
rząt, do celów medycznych, Dodatki witaminowe, Dodatki witamino-
we i  mineralne, Dodatki witaminowe w  płynie, Ekstrakty z  kory 
do użytku nutraceutycznego, Glukoza do stosowania jako dodatek 
do żywności do celów medycznych, Herbata odchudzająca do celów 
medycznych, Homogenizowana żywność przystosowana do  celów 
medycznych, Jedzenie liofilizowane przystosowane do  celów me-
dycznych, Kapsułki odchudzające, Koktajle białkowe, Kora do celów 
nutraceutycznych, Krople witaminowe, L-karnityna na  utratę wagi, 
Lecznicze dodatki do  żywności, Lecznicze suplementy do  pasz dla 
zwierząt, Liofilizowana żywność przystosowana do  celów medycz-
nych, Liofilizowane mięso przystosowane do  celów medycznych, 
Mech irlandzki do celów medycznych, Mielone siemię lniane do użyt-
ku jako suplement diety, Mięso liofilizowane przystosowane do ce-
lów medycznych, Mieszane preparaty witaminowe, Mieszanki do pi-
cia będące suplementami diety, Mieszanki do picia w proszku będące 
suplementami diety o  smaku owocowym, Mieszanki do  picia 
w proszku z dodatkami odżywczymi, Mięta do celów farmaceutycz-
nych, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla 
ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, Mleczko pszczele do celów 
medycznych, Multiwitaminy, Musujące tabletki witaminowe, Napoje 
dietetyczne do  celów leczniczych dla niemowląt, Napoje na  bazie 
soków owocowych dla cukrzyków przystosowane do celów medycz-
nych, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje witaminizowane, Na-
poje wzbogacone witaminami do celów medycznych, Napoje z do-
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datkami dietetycznymi, Naturalne suplementy diety do  leczenia 
klaustrofobii, Nektary owocowe dla cukrzyków przystosowane 
do celów medycznych, Nośniki uwalniające substancje czynne w for-
mie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów od-
żywczych, Nośniki uwalniające substancje czynne w formie rozpusz-
czalnych warstw ułatwiających uwalnianie suplementów 
odżywczych, Nutraceutyki do  stosowania jako suplementy diety, 
Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posił-
ków, Odżywcze suplementy diety, Olej rybi do celów medycznych, 
Pieczywo dla diabetyków, Pokarmy dietetyczne używane w żywie-
niu klinicznym, Preparaty albuminowe do celów medycznych, Prepa-
raty dietetyczne dla dzieci, Preparaty dietetyczne do użytku medycz-
nego, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty do początkowego 
żywienia niemowląt, Preparaty multiwitaminowe, Preparaty nutra-
ceutyczne dla ludzi, Preparaty nutraceutyczne do  celów terapeu-
tycznych lub medycznych, Preparaty pobudzające apetyt, Preparaty 
stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], Preparaty 
witaminowe, Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty witami-
nowe w postaci suplementów diety, Preparaty wzbogacające orga-
nizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Preparaty zawierające 
czynnik lipotropowy, Preparaty zawierające lizynę, Preparaty zawie-
rające witaminę D, Preparaty zawierające witaminę B, Preparaty za-
wierające witaminę C, Preparaty zawierające witaminę A, Preparaty 
zmniejszające apetyt, Probiotyki (suplementy), Produkty dietetyczne 
dla osób chorych, Produkty dietetyczne do celów medycznych, Pro-
dukty spożywcze przyrządzone z  czerwonego żeńszenia do  celów 
leczniczych, Produkty spożywcze przyrządzone z  żeńszenia do  ce-
lów leczniczych, Produkty uboczne z  procesu obróbki ziaren zbóż 
do  celów dietetycznych lub medycznych, Proszki jako zamienniki 
posiłków, Przeciwutleniacze, Przeciwutleniacze do użytku lecznicze-
go, Przeciwutleniacze do  użytku dietetycznego, Przeciwutleniacze 
pochodzące z miodu, Przeciwutleniacze uzyskane z ziół, Przeciwutle-
niacze zawierające enzymy, Przeciwutleniające suplementy diety, 
Przeciwutleniające suplementy, Pyłek pszczeli do  użytku nutraceu-
tycznego, Pyłek pszczeli stosowany jako suplement diety, Skrobia 
do celów dietetycznych, Słodziki dietetyczne do celów medycznych, 
Sole wód mineralnych, Środki zmniejszające apetyt do  celów me-
dycznych, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 
Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla niemowląt, Suple-
menty diety dla sportowców, Suplementy diety dla zwierząt domo-
wych w  postaci mieszanki napojów w  proszku, Suplementy diety 
o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety do użytku dietetycz-
nego, Suplementy diety składające się z aminokwasów, Suplementy 
diety składające się z  pierwiastków śladowych, Suplementy diety 
składające się z  witamin, Suplementy diety składające się głównie 
z magnezu, Suplementy diety składające się głównie z żelaza, Suple-
menty diety składające się głównie z wapnia, Suplementy diety spo-
rządzone głównie z  minerałów, Suplementy diety sporządzone 
głównie z witamin, Suplementy diety stosowane w poście modyfiko-
wanym, Suplementy diety w  płynie, Suplementy diety w  proszku 
zawierające zarodniki Ganoderma lucidum, Suplementy diety z biał-
kiem sojowym, Suplementy diety z  chlorelli, Suplementy diety 
z kwasem foliowym, Suplementy diety z pszenicy, Suplementy diety 
zawierające olej lniany, Suplementy diety zawierające siemię lniane, 
Suplementy diety zawierające mleczko pszczele, Suplementy diety 
zawierające propolis, Suplementy diety zawierające białko, Suple-
menty diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające 
drożdże, Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy diety 
zawierające kiełki pszenicy, Suplementy diety zawierające alginiany, 
Suplementy diety zawierające lecytynę, Suplementy diety zawierają-
ce pyłek kwiatowy, Suplementy diety zawierające enzymy, Suple-
menty diety zawierające izoflawony sojowe, Suplementy diety za-
wierające pyłek sosnowy, Suplementy diety zawierające węgiel 
aktywny, Suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, Suplemen-
ty diety ze sproszkowanymi jagodami acai, Suplementy do żywności 
dla zwierząt (lecznicze), Suplementy lecznicze do żywności dla zwie-
rząt, Suplementy mineralne do  żywności, Suplementy odżywcze 
składające się z ekstraktów z grzybów, Suplementy odżywcze składa-
jące się głównie z  magnezu, Suplementy odżywcze składające się 
głównie z  wapnia, Suplementy odżywcze składające się głównie 
z cynku, Suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, Su-
plementy odżywcze w płynie, Suplementy prebiotyczne, Suplemen-
ty wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stoso-
wane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, Suplementy ziołowe, 
Suplementy ziołowe w  płynie, Suplementy żywnościowe, Suple-

menty żywnościowe w  postaci proszku, Suplementy żywnościowe 
wspomagające zdrowie, zawierające żeń-szeń, Suplementy żywno-
ściowe wspomagające zdrowie, zawierające czerwony żeń-szeń, Ta-
bletki witaminowe, Tabletki wspomagające odchudzanie, Tran, Tran 
w kroplach, Tran z wątroby dorsza w kapsułkach, Uzupełniające do-
datki do żywności do celów medycznych, Witaminy i preparaty wita-
minowe, Witaminy prenatalne, Zdrowotne suplementy diety sporzą-
dzone głównie z  minerałów, Żelki witaminowe, Ziołowe dodatki 
dietetyczne dla osób ze  specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, 
Ziołowe suplementy diety dla osób o  szczególnych wymaganiach 
dietetycznych, Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Żywność 
dla diabetyków, Żywność dla diet medycznych, Żywność homogeni-
zowana przystosowana do celów medycznych, Żywność liofilizowa-
na przystosowana do celów medycznych, Farmaceutyki i naturalne 
środki lecznicze, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i apli-
katory, Preparaty i  materiały diagnostyczne, Żywe narządy i  tkanki 
do celów chirurgicznych, Aerozole chłodzące do celów medycznych, 
Alkohol do nacierania, Alkohol leczniczy, Ałun w sztyfcie, Antybiotyki 
dla ryb, Apteczki pierwszej pomocy sprzedawane z wyposażeniem, 
Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Apteczki pierwszej pomo-
cy do użytku domowego, Biologiczne hodowle tkanek do celów we-
terynaryjnych, Biologiczne preparaty do  celów weterynaryjnych, 
Butle z  tlenem, napełnione, przeznaczone do  celów medycznych, 
Chemiczne środki antykoncepcyjne, Cukier mleczny do  celów me-
dycznych [laktoza], Dodatki lecznicze do  pożywienia zwierząt, Do-
datki do  paszy do  celów medycznych, Dodatki antybiotykowe 
do pasz dla zwierząt, Dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, 
Doustne sole nawadniające, Dożylne ciecze do nawadniania, odży-
wiania i  podawania preparatów farmaceutycznych, Drożdże do  ce-
lów medycznych, weterynaryjnych lub farmaceutycznych, Ekstrakty 
z drożdży do celów medycznych, weterynaryjnych lub farmaceutycz-
nych, Ekstrakty z kory do użytku weterynaryjnego, Ekstrakty z kory 
do  użytku medycznego, Enzymy do  celów weterynaryjnych, Fero-
mony, Gazy do celów medycznych, Guma do żucia odświeżająca od-
dech do celów leczniczych, Kapsułki do celów leczniczych, Jednora-
zowe pieluchy dla zwierząt domowych, Kremy na wymiona do użytku 
w rolnictwie, Komórki macierzyste do celów weterynaryjnych, Kleje 
medyczne do wiązania ran, Kolagen do celów medycznych, Leczni-
cze szampony dla zwierząt domowych, Leki do celów weterynaryj-
nych, Leki uśmierzające ból do  celów weterynaryjnych, Nasączone 
chusteczki lecznicze, Nasienie zwierząt, Nasienie zwierząt do sztucz-
nej inseminacji, Olejek z drzewa sandałowego do celów medycznych, 
farmaceutycznych lub weterynaryjnych, Pijawki do  celów medycz-
nych, Płynne opatrunki w sprayu, Płyny dla psów, Płyny do celów we-
terynaryjnych, Preparaty aminokwasowe do celów weterynaryjnych, 
Preparaty bakteriologiczne do  celów weterynaryjnych, Preparaty 
bakteryjne do celów weterynaryjnych, Preparaty bakteryjne do ce-
lów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty biochemiczne 
do celów weterynaryjnych, Preparaty chemiczne do celów weteryna-
ryjnych, Preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, Prepa-
raty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, Preparaty farma-
ceutyczne dla zwierząt, Preparaty i  substancje weterynaryjne, 
Preparaty kantarydowe do użytku weterynaryjnego, Preparaty sani-
tarne do celów weterynaryjnych, Preparaty z pierwiastkami śladowy-
mi dla ludzi i  zwierząt, Preparaty z  pierwiastkami śladowymi dla 
zwierząt, Produkty uboczne z procesu przeróbki ziarn zbóż do celów 
medycznych, Proszek z  kory do  użytku weterynaryjnego, Środki 
do  zwalczania mikrobów, Środki odstraszające insekty dla psów, 
Środki wabiące dla zwierząt domowych, Substancje pobudzające 
łaknienie dla zwierząt, Suplementy do karm do celów weterynaryj-
nych, Szczepionki, Tlen do celów medycznych, Tłuszcz dojarski [maść 
do pielęgnacji wymion oraz skóry ludzkiej], Tłuszcze do celów me-
dycznych lub weterynaryjnych, Tłuszcze do celów weterynaryjnych, 
Wazelina do celów medycznych lub weterynaryjnych, Wskaźniki bio-
logiczne do monitorowania procesów sterylizacji do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, Ziołowe maści na rany na skórze dla zwie-
rząt domowych, Ziołowe maści zapobiegające swędzeniu dla 
zwierząt domowych, Żwir jako środek wspomagający trawienie dla 
ptaków, Żywe komórki do celów weterynaryjnych, Dietetyczna żyw-
ność przystosowana do użytku weterynaryjnego, Medyczne dodatki 
do  żywności do  użytku weterynaryjnego, Mieszanki paszowe uzu-
pełniające, Mineralne suplementy diety dla zwierząt, Pasza lecznicza 
dla zwierząt, Preparaty nutraceutyczne dla zwierząt, Probiotyczne 
preparaty bakteryjne do użytku weterynaryjnego, Suplementy diety 
dla zwierząt domowych, Suplementy diety dla zwierząt domowych 
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w postaci przekąsek, Suplementy diety do celów weterynaryjnych, 
Suplementy do pasz do celów weterynaryjnych, Suplementy mine-
ralne do  karmienia żywego inwentarza, Suplementy odżywcze 
do  pasz dla zwierząt gospodarskich, Suplementy witaminowe dla 
zwierząt, Suplementy witaminowe i  mineralne dla zwierząt domo-
wych, Witaminy dla zwierząt, Witaminy dla zwierząt domowych, Aka-
rycydy do użytku przemysłowego, Algicydy do basenów pływackich, 
Algicydy do celów rolniczych, Algicydy wodne, Biocydy, Biocydy syn-
tetyczne, Biopestycydy do  użytku domowego, Biopestycydy rolni-
cze, Bloczki z drewna kamforowego do odstraszania moli, Bransolet-
ki nasączone środkiem odstraszającym owady, Chusteczki nasączone 
środkiem odstraszającym owady, Drewno cedrowe jako środek od-
straszający owady, Drzewo sandałowe do użytku jako preparat od-
straszający owady, Ekstrakty tytoniowe [owadobójcze], Fumiganty, 
Fungicydy, Fungicydy biologiczne, Herbicydy, Herbicydy biologicz-
ne, Herbicydy do użytku domowego, Herbicydy do użytku w rolnic-
twie, Herbicydy do użytku w stawach, Herbicydy do zwalczania wo-
dorostów, Herbicydy wodne, Insektycydy, Insektycydy do  użytku 
domowego, Insektycydy do użytku w rolnictwie, Kadzidełka do od-
straszania owadów, Kadzidełka do  odstraszania komarów, Karboli-
neum [środek przeciwpasożytniczy], Kulki na mole, Larwicydy, Leki 
przeciwnadciśnieniowe, Lep na muchy [taśmy], Lepy na muchy, Mo-
luskocydy, Środki do zwalczania myszy, Naturalne biocydy, Nemato-
cydy, Obroże przeciw pchłom dla zwierząt, Obroże przeciwpasożyt-
nicze dla zwierząt, Obroże przeciwpchelne, Oleje przeciw gzom, 
Opaski na nadgarstek nasączone preparatami odstraszającymi owa-
dy, Owadobójcze szampony dla zwierząt, Owadobójcze weteryna-
ryjne środki do mycia, Owicydy, Papier przeciwmolowy, Paski pokry-
te klejem do  stosowania przeciwko robactwu, Pestycydy do  celów 
ogrodniczych, Pestycydy do użytku domowego, Pestycydy do zwal-
czania nicieni, Pestycydy rolnicze, Plastry przeciw komarom dla nie-
mowląt, Płyn odstraszający muchy, Preparaty chemiczne do leczenia 
chorób roślin zbożowych, Preparaty chemiczne do usuwania śnieci 
zbożowej, Preparaty chemiczne do zwalczania szkodników, Prepara-
ty chemiczne do zwalczania chorób winorośli, Preparaty chemiczne 
do  zwalczania pleśni, Preparaty do  dezynsekcji owiec, Preparaty 
do fumigacji gleby, Preparaty do kontroli insektów, Preparaty do le-
czenia przeciw wszom, Preparaty do  mycia zwierząt, Preparaty 
do niszczenia grzybów powodujących próchnienie drewna, Prepara-
ty do niszczenia robactwa, Preparaty do niszczenia szkodników, Pre-
paraty do  odstraszania robactwa, Preparaty do  sterylizacji gleby, 
Preparaty do tępienia larw, Preparaty do tępienia ślimaków nagich, 
Preparaty do usuwania alg, Preparaty do usuwania płazińców, Prepa-
raty do zapobiegania przeżuwaniu lub gryzieniu u zwierząt, Prepara-
ty do zwalczania insektów, Preparaty do zwalczania myszy, Preparaty 
do zwalczania pleśni, Preparaty grzybobójcze, Preparaty grzybobój-
cze do zabijania szkodników, Preparaty grzybobójcze do użytku me-
dycznego, Preparaty grzybobójcze do użytku domowego, Preparaty 
grzybobójcze do  stosowania w  ogrodnictwie, Preparaty hamujące 
rozwój larw, Preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy], Preparaty 
odstraszające koty, Preparaty przeciw mchom, Preparaty przeciw 
molom, Preparaty przeciwpasożytnicze pochodzenia chemicznego, 
Preparaty przeciwpasożytnicze pochodzenia roślinnego, Preparaty 
przeciwpasożytnicze dla zwierząt domowych, Preparaty zapobiega-
jące tworzeniu się alg w wodzie, Preparaty zwalczające wszy we wło-
sach, Produkty do zwalczania komarów do nakładania na moskitiery, 
Proszki do zabijania pcheł, Proszki do zwalczania pcheł na zwierzę-
tach, Proszki przeciwpchelne, Pyretrum [proszek], Regulatory wzro-
stu owadów [IGR], Rozpylacze przeciwpchelne, Spirale odstraszające 
komary, Spraye przeciw owadom, Środki algobójcze, Środki che-
miczne dla leśnictwa [fungicydy], Środki chemiczne dla leśnictwa 
[herbicydy], Środki chemiczne dla leśnictwa [insektycydy], Środki 
chemiczne dla leśnictwa [przeciwpasożytnicze], Środki chemiczne 
modyfikujące zachowanie do  kontrolowania szkodników, Środki 
chwastobójcze, Środki do mycia bydła, Środki do mycia bydła [insek-
tycydy], Środki do mycia psów [insektycydy], Środki do mycia zwie-
rząt [insektycydy], Środki do odstraszania ptaków, Środki do tępienia 
much, Środki do tępienia pcheł, Środki do tępienia szkodników, Środ-
ki do zwalczania pająków, Środki gryzoniobójcze, Środki grzybobój-
cze, Środki grzybobójcze do użytku w rolnictwie, Środki odstraszają-
ce dla zwierząt, Środki odstraszające insekty, Środki odstraszające 
komary, Środki odstraszające komary do nakładania na skórę, Środki 
odstraszające mole, Środki odstraszające owady, Środki odstraszają-
ce owady dla zwierząt, Środki odstraszające owady dla ludzi, Środki 
odstraszające pasożyty zewnętrzne, Środki odstraszające rekiny, 

Środki odstraszające robactwo do użytku na darni lub trawie, Środki 
odstraszające zwierzęta, Środki owadobójcze, Środki przeciw paso-
żytom, Środki przeciw roztoczom, Środki przeciwko gryzoniom, 
Środki przeciwsłoneczne odstraszające meduzy, Środki robakobój-
cze, Środki roztoczobójcze do celów rolniczych, Środki roztoczobój-
cze do użytku domowego, Środki wabiące owady, Środki zarodniko-
bójcze, Strychnina (trucizna), Szampony przeciw wszom, Tabletki 
zawierające kamforę będące środkami odstraszającymi owady, Tro-
ciczki do odymiania, Trociczki do odymiania jako środki odkażające, 
Trucizny, Trutki na szczury, Zawieszki odstraszające owady, Trucizny 
bakteryjne, 18 Artykuły do  owijania nóg koni, Artykuły odzieżowe 
dla koni, Baty, bicze, Baty ujeżdżeniowe, Buty dla koni, Buty dla psów, 
Chomąta dla koni, Czapraki pod siodła końskie, Derki dla koni prze-
ciw owadom, Derki na  konie, Derki polarowe dla koni, Dyscyplina 
dziewięciorzemienna [bicz], Elektroniczne obroże dla zwierząt do-
mowych, Getry dla zwierząt, Gumowe części do strzemion, Harapy, 
Kagańce, Klapy na oczy dla koni [uprząż], Kokardy dla zwierząt domo-
wych, Lejce, Lejce [uprząż], Lonże do szkolenia koni, Łykawki dla koni, 
Maski na łby końskie, Maski przeciw muchom dla zwierząt, Naczółki 
dla koni, Nagłówki uprzęży, Nakolanniki dla koni, Nauszniki dla koni, 
Nosidełka dla zwierząt [torby], Obroczniaki [worki służące karmieniu 
zwierząt], Obroże, Obroże dla kotów, Obroże dla psów, Obroże dla 
zwierząt, Obroże dla zwierząt domowych, Obroże dla zwierząt do-
mowych zawierające informacje medyczne, Ochraniacze dla psów 
przeciw zaznaczaniu terenu, Ochraniacze na  kopyta, Ochraniacze 
na  nogi i  bandaże na  kolana dla koni, Odzież dla psów, Odzież dla 
zwierząt, Odzież dla zwierząt domowych, Okrycia dla koni, Okrycia 
dla kotów, Okrycia dla psów, Okrycia dla zwierząt, Osłonki na dzioby 
dla drobiu zapobiegające walkom, Osłony na koński ogon, Osprzęt 
do uprzęży, Parki (okrycia) dla psów, Paski do ostróg, Pasy do siodła, 
Pasy do uprzęży, Płaszcze przeciwdeszczowe dla psów domowych, 
Podkowy, Podkowy końskie, Podkowy metalowe, Podkowy niemeta-
lowe, Podkowy wykonane z tworzyw sztucznych, Postronki do uprzę-
ży, Postronki [zaprzęgi], Przykrycia i  okrycia dla zwierząt, Siodła 
do jazdy konnej, Siodła na konia, Skórzane smycze, Smycze dla psów, 
Smycze dla zwierząt, Smycze dla zwierząt domowych, Stroje dla 
zwierząt domowych, Strzemiona, Strzemiona z metalu, Terlica [szkie-
let siodła], Tręzla (uzda), Ubranka dla zwierząt, Uprząż konna, Uprzę-
że, Uprzęże dla zwierząt, Uzdy dla koni, Wędzidła dla koni, Wędzidła 
dla zwierząt, Wędzidła dla zwierząt [uprząż], Wodze do lonżowania, 
Worki do  karmienia zwierząt, Worki na  obrok, Wyroby rymarskie 
ze  skóry, Wyroby siodlarskie, Zapięcia do  siodeł, Żelazne okucia 
do uprzęży, Gryzaki ze skóry surowej dla psów, 31 Karmy i pasze dla 
zwierząt, Artykuły jadalne do  żucia dla zwierząt, Aktywne drożdże 
suszone dla zwierząt, Algarobilla [pasza dla zwierząt], Artykuły jadal-
ne do żucia dla psów, Artykuły spożywcze dla cieląt, Artykuły spo-
żywcze dla kurczaków, Artykuły spożywcze dla owiec, Artykuły spo-
żywcze dla świń, Artykuły spożywcze dla szczeniąt, Artykuły 
spożywcze dla zwierząt morskich, Artykuły spożywcze dla zwierząt 
zawierające wyciągi z roślin, Artykuły spożywcze dla zwierząt na ba-
zie mleka, Artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych, Artykuły spo-
żywcze dla zwierząt gospodarskich, Artykuły spożywcze o  smaku 
wątróbki do  karmienia psów, Artykuły spożywcze o  smaku mięsa 
z kurczaka do karmienia psów, Artykuły spożywcze o smaku mięsa 
z kurczaka do karmienia kotów, Artykuły spożywcze o smaku woło-
winy do  karmienia psów, Artykuły spożywcze o  smaku wątróbki 
do karmienia kotów, Artykuły spożywcze o smaku wołowiny do kar-
mienia kotów, Artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia 
kotów, Artykuły spożywcze w postaci kółeczek do karmienia psów, 
Artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia kotów, Ar-
tykuły spożywcze zawierające fosforan służące do  karmienia zwie-
rząt, Artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia 
psów, Artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do  karmienia ko-
tów, Artykuły spożywcze zawierające wątróbkę do karmienia psów, 
Artykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia ko-
tów, Artykuły spożywcze zawierające wołowinę do karmienia psów, 
Białko słodowe dla zwierząt [inne niż do celów medycznych], Ciasta 
z sosu sojowego [pokarm dla zwierząt], Ciasteczka zbożowe dla zwie-
rząt, Ciastka dla kotów, Ciastka dla szczeniaków, Ciastka dla zwierząt, 
Ciastka owsiane do  spożycia przez zwierzęta, Ciastka słodowe dla 
zwierząt, Ciastka zbożowe dla zwierząt, Preparaty zwiększające nie-
sienie się drobiu, Drożdże do pasz dla zwierząt, Drożdże do spożycia 
przez zwierzęta, Drożdże jako pasza dla zwierząt, Ekstrakty słodowe 
do spożycia przez zwierzęta, Ekstrakty z drożdży do spożycia przez 
zwierzęta, Herbatniki owsiane do spożycia przez zwierzęta, Herbat-
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niki słodowe dla zwierząt, Herbatniki zbożowe dla zwierząt, Jadalne 
kości i  kostki do  żucia dla zwierząt domowych, Jadalne produkty 
do żucia dla zwierząt domowych, Jadalne przysmaki dla zwierząt do-
mowych, Jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, Jadalne smakołyki 
dla koni, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Jadalny proszek z japońskiej 
kocimiętki dla kotów domowych, Karma dla drobiu, Karma dla dzikie-
go ptactwa, Karma dla gryzoni, Karma dla koni, Karma dla kotów, Kar-
ma dla królików, Karma dla psów, Karma dla psów biorących udział 
w gonitwach, Karma dla ptaków, Karma dla ptaków domowych, Kar-
ma dla ryb, Karma dla złotych rybek, Karma dla zwierząt domowych, 
Karmy dla kotów, Karmy o  smaku sera dla psów, Karmy w  puszce 
przeznaczone dla kotów, Karmy w  puszce przeznaczone dla psów, 
Kasze dla drobiu, Kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, Kości dla 
psów, Kości do żucia dla psów, Kości i pałeczki jadalne dla zwierząt 
domowych, Krewetki w  solance przeznaczone do  pożywienia dla 
ryb, Kukurydza do spożycia przez zwierzęta, Kukurydza przetworzo-
na do spożycia przez zwierzęta, Lizawka (sól do lizania dla zwierząt), 
Mączka dla zwierząt, Mączka lniana jako pasza dla zwierząt, Mączka 
lniana [pasza], Mączka rybna na pasze dla zwierząt, Mączka skrobio-
wa [pokarm dla zwierząt], Mączka sojowa [pokarm dla zwierząt], 
Mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, Mączka z orzeszków 
arachidowych dla zwierząt, Mąka do spożycia przez zwierzęta, Mąka 
sojowa [pokarm dla zwierząt], Mąka z ryżu [pasza], Mąka z siemienia 
lnianego jako pasza dla zwierząt, Makuchy, Makuchy rzepaku dla by-
dła, Makuchy z  kukurydzy dla bydła, Mesz dla tuczonych zwierząt 
hodowlanych, Mielone produkty spożywcze dla zwierząt, Mieszanka 
paszowa dla zwierząt, Mieszanki paszowe dla zwierząt, Mieszanki 
ziaren roślin dzikich, Mieszanki ziaren roślin dziko rosnących, Mleko 
do stosowania jako karma dla zwierząt, Mleko do stosowania jako ar-
tykuł spożywczy dla psów, Mleko sztuczne przystosowane do użytku 
jako karma dla cieląt, Mleko w proszku dla kociąt, Mleko w proszku 
dla szczeniąt, Możliwe do strawienia kości do żucia dla psów, Napoje 
dla kotów, Napoje dla zwierząt, Napoje dla zwierząt domowych, Na-
poje dla zwierząt z rodziny psów, Nasiona dla ptaków, Nasiona roślin 
strączkowych [karma dla zwierząt], Odpady gorzelniane [pasza dla 
zwierząt], Odpady z gorzelni [pasza dla zwierząt], Odpady z przemia-
łu ziaren zbóż do żywienia zwierząt, Makuchy z orzeszków arachido-
wych dla zwierząt, Ości mątwy, Ości mątwy dla ptactwa, Ości mątwy 
[dla ptaków w klatkach], Otręby [pokarm dla zwierząt], Otręby ryżo-
we [pokarm dla zwierząt], Owies do spożycia przez zwierzęta, Owies 
przetworzony do  spożycia przez zwierzęta, Owsianka do  spożycia 
przez zwierzęta, Pasza dla koni, Pasza dla świń, Pasza dla zwierząt 
tucznych, Pasze mięsne w  puszce dla młodych zwierząt, Pasze 
w puszce zawierające mięso przeznaczone dla młodych zwierząt, Pa-
sze zbożowe dla zwierząt, Pasze zwierzęce do stosowania podczas 
odsadzania zwierząt od matki, Pasze zwierzęce otrzymywane z sia-
na, Pasze zwierzęce otrzymywane z  substancji warzywnych, Pasze 
zwierzęce otrzymywane z  siana suszonego na  powietrzu, Pasze 
zwierzęce składające się z produktów z soi, Pasze zwierzęce w formie 
granulek, Pasze zwierzęce w  formie orzechów, Pasze zwierzęce 
w  formie kawałków, Pasze zwierzęce zawierające siano suszone 
na powietrzu, Pasze zwierzęce zawierające siano, Pokarm dla chomi-
ków, Pokarm dla kotów na bazie ryb lub składający się z ryb, Pokarm 
dla ptaków, Pokarm dla zwierząt domowych, Pokarm dla zwierząt 
domowych w formie gryzaków, Pokarmy puszkowane lub konserwo-
wane dla zwierząt, Posiłki z nasion oleistych do spożycia przez zwie-
rzęta, Pozostałości z  przetwórstwa słodu do  użytku jako pasza dla 
zwierząt, Preparaty na pokarm dla pszczół, Preparaty spożywcze dla 
kotów, Preparaty spożywcze dla psów, Preparaty spożywcze dla 
zwierząt, Preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt, Produkty 
do  tuczenia zwierząt, Produkty uboczne z  procesu obróbki ziaren 
zbóż jako pasza dla zwierząt, Produkty z  kukurydzy do  spożycia 
przez zwierzęta, Produkty zbożowe do  spożycia przez zwierzęta, 
Produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka, Proteiny psze-
niczne do żywności dla zwierząt, Przetworzone produkty z kukury-
dzy do spożycia przez zwierzęta, Przysmaki dla kotów [jadalne], Przy-
smaki dla psów [jadalne], Puszkowane pożywienie dla psów, Ryż 
naturalny do użytku jako pasza dla zwierząt, Siano, Siano w belach 
suszone na powietrzu, Siemię lniane jako pasza dla zwierząt, Słód dla 
zwierząt, Słodkie herbatniki do spożycia przez zwierzęta, Słoma, Sło-
ma [pasza], Smakołyki dla ptaków, jadalne, Smakołyki dla zwierząt 
domowych w rodzaju patyczków wołowych, Sól dla bydła, Sole mi-
neralne dla bydła, Solone ciastka dla zwierząt, Spożywcze pasze 
wzmacniające dla zwierząt, Środki odżywcze [karma] dla ryb, Sub-
stancje na pokarm dla pszczół, Substytuty mleka do użycia jako pro-

dukty żywnościowe dla zwierząt, Suchary dla psów, Suszona lucerna 
dla zwierząt, Syntetyczny pokarm dla zwierząt, Tabletki drożdżowe 
do spożycia przez zwierzęta, Wapno do pasz, Wewnętrzne skorupy 
mątwy dla ptaków, Wysłodziny, Wytłoki nasion oleistych dla zwie-
rząt, Wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, Zboża prze-
tworzone do  spożycia przez zwierzęta, Ziarna konserwowane 
do pasz dla zwierząt, Ziarna przetworzone do spożycia przez zwie-
rzęta, Produkty uboczne z ziarna zbóż jako pasza dla zwierząt, Ziarno 
do żywienia zwierząt, Żwirek dla drobiu, Żywność dla ryb akwario-
wych, Żywność na  bazie owsa przeznaczona dla zwierząt, Grzyby, 
Rośliny, Grzybnie do celów rolniczych, Kukurydza, Mierzwa ogrodni-
cza, Mierzwa ogrodnicza zrobiona z łupin ziaren kakaowca, Nieprze-
tworzone produkty ogrodnicze, Nieprzetworzone produkty akwa-
kultury, Nieprzetworzone produkty leśne, Produkty rolne 
(nieprzetworzone), Surowe i  nieprzetworzone produkty ogrodni-
cze, Surowe i  nieprzetworzone produkty rolne, Surowe i  nieprze-
tworzone produkty akwakultury, Surowe i  nieprzetworzone pro-
dukty leśne, Surowe produkty akwakultury, Surowe produkty leśne, 
Surowe produkty ogrodnicze, Surowe produkty rolne, Świeża bylica 
pospolita (Yakssuk) jako żywe kwiaty, Świeży owoc derenia (Sansuyu) 
jako żywa roślina, Zarodniki do  celów rolniczych, Nasiona, cebulki 
i rozsady do hodowli roślin, Odpadki roślinne jako surowiec, Świeże 
owoce, orzechy, warzywa i  zioła, Kwiaty, Drzewa i  produkty leśne, 
Darń naturalna, Płody rolne i  z  akwakultury, produkty ogrodnicze 
i leśne, Ściółka dla zwierząt, Celuloza do użytku jako podściółka dla 
zwierząt, Konopie sypkie jako ściółka dla zwierząt, Kora stosowana 
jako ściółka dla zwierząt, Materiały na podściółkę dla zwierząt, Mate-
riały na  podściółkę dla ptactwa gospodarskiego, Papier do  użytku 
jako podściółka dla zwierząt, Papier pokryty piaskiem do  użytku 
w  klatkach dla ptaków, Papier pokryty piaskiem do  użytku w  klat-
kach dla zwierząt, Papier pokryty piaskiem do wyściełania dla zwie-
rząt domowych, Papier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt do-
mowych, Papier ścierny dla zwierząt domowych [ściółka], Ściółka dla 
psów, Ściółka dla małych zwierząt, Produkty na bazie kory do użytku 
jako ściółka dla zwierząt, Posiekana słoma na  ściółkę dla zwierząt, 
Podściółka do kuwet dla kotów, Podściółka dla zwierząt domowych, 
Piasek do kuwet dla kotów, Piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt 
domowych, Papier żwirowy do klatek dla ptaków, Ściółka dla ptaków, 
Ściółka torfowa, Ściółka wyprodukowana z uwodnionego krzemianu 
wapnia, Ściółka z  papieru z  odzysku dla małych zwierząt, Słoma 
na ściółkę, Wióry z drewna do użytku jako posłanie dla zwierząt, Wió-
ry z drewna do użytku jako podściółka dla zwierząt, Wyściółka ścier-
na do kuwety dla kota, Ziemia fulerska do użytku jako podściółka dla 
zwierząt, Żwirek dla kota i  dla małych zwierząt, Żwirek dla kotów, 
Żywe zwierzęta, organizmy do  hodowli, Bydło opasowe (mięsne), 
Chomiki, Drób do celów hodowlanych, Drób [żywy], Embriony zwie-
rzęce, Homary żywe, Ikra rybia do wylęgu, Ikra rybia, Indyczki (żywe), 
Indyk [żywy], Jadalne owady, żywe, Indyki [żywe], Jadalne zwierzęta 
wodne [żywe], Jaja do wylęgania, zapłodnione, Jedwabniki, Karasie 
pospolite żywe, Karp [żywy], Karpie koi, żywe, Knury wykorzystywa-
ne przy rozmnażaniu, Kokony do hodowli jedwabników, Koty, Kraby 
[żywe], Krewetki duże [żywe], Krowy żywe, Kurczęta, Langusty 
[żywe], Langustynki żywe, Liofilizowana przynęta wędkarska, Mena-
żeria [dzikie, egzotyczne, żywe zwierzęta do celów wystawowych lub 
naukowych], Motyle, żywe, Nieprzetworzony pyłek pszczeli, Omułki 
jadalne [żywe], Ostrygi żywe, Otuliny do  produkcji jaj, Owce [żywy 
inwentarz], Pstrągi żywe, Psy, Pszczeli pyłek (materiał surowy), 
Pszczoły, Ptaki domowe, Ptaki hodowlane rozpłodowe, Ptaki żywe, 
Pyłek pszczeli jako surowiec do użytku przemysłowego, Raki żywe, 
Ryby akwariowe, Ryby żywe, Ryby żywe [nie do żywności], 35 Bada-
nia rynkowe, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania ryn-
kowe, Administrowanie przedsiębiorstwem w zakresie metod staty-
stycznych, Agencje informacji handlowej [udostępnianie informacji 
dotyczących działalności gospodarczej, na przykład marketingu lub 
danych demograficznych], Aktualizacja informacji dotyczących dzia-
łalności gospodarczej w  komputerowej bazie danych, Analiza cen, 
Analiza cen i kosztów w związku z utylizacją, usuwaniem, transpor-
tem i  recyklingiem odpadów, Analiza rynków zbóż, Analiza rynku, 
Badania dotyczące działalności gospodarczej dla nowych przedsię-
biorstw, Badania konsumenckie, Badania rynkowe i  analiza badań 
rynkowych, Doradztwo w zakresie analizy biznesowej, Dostarczanie 
danych biznesowych w formie list mailingowych, Biznesowe oceny 
i wyceny w sprawach handlowych, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych kontaktów handlowych i biznesowych, Dostarczanie informacji 
dotyczących produktów konsumpcyjnych za  pośrednictwem inter-
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netu, Dostarczanie informacji biznesowych i  handlowych online, 
Opracowywanie ankiet marketingowych, Pomoc, usługi doradcze 
i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, Usługi programów lojal-
nościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public relations, 
Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego 
i mediów na reklamy, Dystrybucja materiałów reklamowych, marke-
tingowych i  promocyjnych, Doradztwo, konsultacje i  pomoc w  za-
kresie reklamy, marketingu i  promocji, Udostępnianie powierzchni 
reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Usługi w zakresie targów 
i  wystaw handlowych, Usługi w  zakresie wystaw i  prezentacji pro-
duktów, Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Admi-
nistrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprze-
daży towarów i usług dla osób trzecich, Badanie rynku, Dokonywanie 
uzgodnień w zakresie reklamy, Doradztwo w dziedzinie zarządzania 
działalnością gospodarczą i marketingu, Dostarczanie biznesowych 
informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingo-
wych za pośrednictwem stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń 
reklamowych w  celu wykorzystania ich  jako strony internetowe, 
Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron 
internetowych, Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materia-
łów reklamowych, Marketing internetowy, Marketing imprez i wyda-
rzeń, Marketing dotyczący promocji, Marketing towarów i  usług 
na  rzecz innych, Organizacja i  przeprowadzanie imprez reklamo-
wych, Organizacja konkursów w celach reklamowych, Organizowa-
nie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie pro-
mocji imprez mających na  celu pozyskiwanie funduszy na  cele 
dobroczynne, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontrak-
tu franczyzowego, Pomoc dotycząca zarządzania przedsiębior-
stwem handlowym w zakresie reklamy, Pośrednictwo w zakresie re-
klamy, Pomoc w  zarządzaniu w  zakresie promocji działalności 
gospodarczej, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotyczą-
ca wizerunku firmy, Promowanie towarów i usług osób trzecich przez 
sieci komputerowe i komunikacyjne, Przygotowywanie planów mar-
ketingowych, Reklama typu „płać za  kliknięcie”, Reklama w  prasie 
popularnej i profesjonalnej, Reklamowanie usług innych dostawców, 
umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych 
dostawców, Reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożli-
wiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych 
sprzedawców, Skomputeryzowana promocja działalności gospodar-
czej, Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, Usługi 
franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, Usługi re-
klamowe i  marketingowe świadczone za  pośrednictwem bloga, 
Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów 
społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi rekla-
mowe i  promocyjne, Usługi reklamowe i  promocyjne w  zakresie 
sprzedaży, Usługi reklamowe mające na  celu promowanie handlu 
elektronicznego, Usługi reklamowe obejmujące promowanie działań 
zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie chorób, Usłu-
gi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie 
kwestii zdrowotnych, Usługi reklamowe w celu zwiększania świado-
mości społecznej w zakresie spraw środowiskowych, Usługi reklamo-
we, w szczególności w zakresie promocji towarów, Usługi reklamo-
we, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi reklamowe 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Usługi 
reklamowe w  zakresie produktów farmaceutycznych, Usługi rekla-
mowe w  zakresie sprzedaży towarów, Usługi reklamy zewnętrznej, 
Usługi w zakresie marketingu produktów, Usługi w zakresie tworze-
nia marki, Usługi w zakresie wyceny marki, Usługi wprowadzania pro-
duktów na rynek, Usługi współpracy z blogerami, Usługi zarządzania 
społecznością online, Usługi związane z publiczną prezentacją pro-
duktów, Wprowadzanie na  rynek nowych produktów, Wsparcie 
w  dziedzinie komercjalizacji produktów, Wydawanie i  aktualizacja 
tekstów reklamowych, Zestawianie reklam w  celu wykorzystania 
ich na stronach internetowych, Zawieranie umów w zakresie reklamy 
i  promocji na  rzecz osób trzecich, Zawieranie umów reklamowych 
na rzecz innych, Doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie fran-
chisingu, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Doradza-
nie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich inte-
resów, Doradztwo biznesowe w  dziedzinie transportu i  dostaw, 
Doradztwo biznesowe w zakresie dostarczania systemów zarządza-
nia jakością, Doradztwo biznesowe w  zakresie marketingu strate-
gicznego, Doradztwo dotyczące organizowania działalności gospo-
darczej, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, 
Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodar-
czą, Doradztwo specjalistyczne w  sprawach działalności gospodar-

czej, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące roz-
woju produktu, Doradztwo w  zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące franchisingu, Doradztwo w zakresie efektywności bizne-
sowej, Doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności 
gospodarczej, Doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji lub za-
rządzania przedsiębiorstwem handlowym, Doradztwo w  zakresie 
planowania działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją 
handlową, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym 
przez Internet, Doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwa-
mi na zasadach franchisingu, Handlowe usługi doradcze dotyczące 
franchisingu, Konsultacje specjalistyczne w zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, Konsultacje w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Konsultacje 
w  zakresie organizacji i  zarządzania działalnością gospodarczą, 
w tym zarządzania personelem, Konsultacje w zakresie planowania 
działalności gospodarczej, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży 
i  programów sprzedaży, Pomoc, usługi doradcze i  konsultacyjne 
w  związku z  planowaniem biznesowym, Pomoc, usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Po-
rady odnośnie prowadzenia firm w ramach franchisingu, Świadcze-
nie usług zarządzania działalnością gospodarczą na początku istnie-
nia dla innych przedsiębiorstw, Udzielanie porad w zakresie metod 
i technik sprzedaży, Usługi doradcze dotyczące działalności gospo-
darczej związane z prowadzeniem franszyz, Usługi doradcze i infor-
macyjne w zakresie organizowania działalności gospodarczej i zarzą-
dzania nią, Usługi doradcze w  zakresie zarządzania działalnością 
handlową, Usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą dotyczące przedsiębiorstw handlowych, Usługi doradz-
twa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, 
Usługi doradztwa w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
franchisingu, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego 
za pośrednictwem Internetu, Usługi konsultacji biznesowych w bran-
ży rolniczej, Wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania działalno-
ścią gospodarczą i jej organizacji, Wsparcie w dziedzinie organizacji 
przedsiębiorstwa, Wsparcie w  dziedzinie zarządzania przedsiębior-
stwem, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodar-
czej, 44 Usługi w  zakresie higieny i  pielęgnacji urody ludzi, Usługi 
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie pielęgnacji 
zwierząt, Usługi w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i le-
śnictwa, Usługi weterynaryjne, Higiena i pielęgnacja urody istot ludz-
kich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Opieka nad zwierzętami, 
Usługi chirurgów weterynarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt 
domowych, Zabiegi higieniczne dla zwierząt, Zabiegi pielęgnacyjne 
zwierząt domowych, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, Higiena i pielę-
gnacja urody zwierząt, Pielęgnacja urody zwierząt, Strzyżenie psów, 
Strzyżenie zwierząt, Usługi doradcze związane z opieką nad zwierzę-
tami domowymi, Usługi doradcze związane z opieką nad zwierzęta-
mi, Usługi kosmetyczne dla kotów, Usługi kosmetyczne dla psów, 
Usługi kosmetyczne dla zwierząt, Usługi mycia zwierząt domowych, 
Usługi salonów piękności dla zwierząt domowych, Usługi w zakresie 
opieki nad zwierzętami domowymi, Usługi w  zakresie pielęgnacji 
psów, Hodowla zwierząt, Ogrodnictwo i  kształtowanie krajobrazu, 
Uprawa roślin, Wynajem sprzętu do rolnictwa, akwakultury, ogrod-
nictwa i leśnictwa, Chirurgia drzew, Doradztwo rolnicze, Doradztwo 
specjalistyczne w zakresie rolnictwa, Doradztwo techniczne w dzie-
dzinie żywienia i hodowli ryb, krewetek i innych hodowlanych orga-
nizmów morskich, Doradztwo w  zakresie ogrodnictwa, Doradztwo 
w zakresie rolnictwa, Doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa 
i  leśnictwa, Doradztwo w  zakresie uprawy winorośli, Doradztwo 
związane z sadzeniem drzew, Konsultacje w zakresie rolnictwa, Od-
każanie w rolnictwie, Powierzchniowy rozsiew nawozów, Przywraca-
nie siedliska leśnego, Rozpylanie insektycydów do  celów ogrodni-
czych, Rozpylanie insektycydów do  celów leśniczych, Rozpylanie 
insektycydów do  celów rolniczych, ogrodniczych i  leśniczych, Roz-
pylanie insektycydów w  rolnictwie, Rozpylanie nawozów z  powie-
trza, Rozpylanie rolniczych środków chemicznych, Rozpylanie środ-
ków ochrony roślin do  celów rolniczych, Rozsiewanie nawozów, 
Rozsiewanie z  powietrza lub powierzchni ziemi nawozów i  innych 
preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie, Sadzenie drzew, 
Sadzenie drzew w celach kompensacji emisji dwutlenku węgla do at-
mosfery, Sadzenie drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku wę-
gla, Spryskiwanie z powietrza rolniczymi środkami chemicznymi, Tę-
pienie szczurów w  rolnictwie, Tępienie szkodników w  rolnictwie, 
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Tępienie szkodników w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Tępie-
nie szkodników w  rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i  leśnic-
twie, Udzielanie informacji dotyczących usuwania chwastów, Udzie-
lanie informacji na temat usług rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, 
Udzielanie informacji online na  temat usług związanych z  rolnic-
twem, ogrodnictwem i  leśnictwem, Udzielanie informacji związa-
nych ze  stosowaniem nawozów, Udzielanie informacji związanych 
z rozsiewaniem nawozów, Udzielanie informacji związanych ze zwal-
czaniem robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i  leśnictwa, Uprawa 
winogron do  produkcji wina, Usługi dezynsekcyjne dla rolnictwa, 
akwakultury, ogrodnictwa i  leśnictwa, Usługi doradcze dotyczące 
rolnictwa, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie wykorzystywa-
nia niechemicznych środków do  zrównoważonego rolnictwa 
i  ogrodnictwa, Usługi doradcze i  konsultacyjne związane z  rolnic-
twem, ogrodnictwem i leśnictwem, Usługi doradcze i konsultacyjne 
w  zakresie stosowania nawozów rolniczych i  ogrodniczych, Usługi 
doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania gnoju w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie 
stosowania nawozów w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Usługi 
doradcze i konsultacyjne w zakresie zwalczania chwastów, szkodni-
ków i robactwa w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Usługi dorad-
cze w zakresie upraw rolniczych, Usługi doradcze w zakresie rolnic-
twa, Usługi hodowli ryb, Usługi informacyjne dotyczące używania 
nawozu naturalnego w  leśnictwie, Usługi informacyjne dotyczące 
używania substancji chemicznych w leśnictwie, Usługi informacyjne 
dotyczące używania nawozu naturalnego w rolnictwie, Usługi infor-
macyjne dotyczące używania nawozów w leśnictwie, Usługi informa-
cyjne dotyczące używania substancji chemicznych w  rolnictwie, 
Usługi informacyjne dotyczące używania nawozów w  rolnictwie, 
Usługi informacyjne dotyczące rolnictwa, Usługi kontroli szkodliwej 
dzikiej zwierzyny, Usługi leśnictwa, Usługi połowów dalekomorskich, 
Usługi ponownego zalesiania, Usługi pszczelarskie, Usługi rolnicze, 
Usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne, Usługi rolnicze w zakresie ochro-
ny środowiska naturalnego, Usługi szkółek drzew, Usługi w zakresie 
akwakultury, Usługi w zakresie eutanazji ofiar wypadków wśród dzi-
kich zwierząt, Usługi w zakresie rolnictwa, Usługi w zakresie uprawy 
winorośli, Usługi wciągania świadczone dla rolnictwa, ogrodnictwa 
i leśnictwa, Usługi weterynaryjne i rolnicze, Usługi zwalczania szkod-
ników dla rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa, Usługi zwalczania 
szkodników w ogrodnictwie, Usługi związane z rolnictwem, ogrod-
nictwem i leśnictwem, Usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem 
i  leśnictwem w  zakresie rekultywacji nieużytków przemysłowych, 
Wysiew nasion, Znakowanie zwierząt, Zwalczanie plagi pcheł w rol-
nictwie, Zwalczanie robactwa dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa 
i udzielanie informacji w tym zakresie, Zwalczanie szkodników w rol-
nictwie, Zwalczanie termitów w  rolnictwie, Zwierzęta (Hodowla-), 
Badania genetyczne zwierząt, Chirurgia, Chirurgia weterynaryjna, 
Doradztwo dotyczące żywienia zwierząt, Dostarczanie informacji 
weterynaryjnych, Dostarczanie informacji z  dziedziny opieki zdro-
wotnej za  pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Kliniki dla 
zwierząt, Masaż dla psów, Masaż koni, Opieka nad ptakami, Opieka 
nad rybami, Pobieranie nasienia zwierzęcego, Podkuwanie koni i pie-
lęgnacja kopyt końskich, Ponowne zasiedlanie i konserwacja dzikich 
zwierząt, Rehabilitacja fizyczna, Specjalistyczne doradztwo w zakresie 
usług weterynaryjnych, Sterylizacja zwierząt, Terapia falą uderzenio-
wą, Udzielanie informacji dotyczących usług weterynaryjnych, Udzie-
lanie informacji na  temat hodowli zwierząt, Umieszczanie mikrochi-
pów pod skórą zwierząt domowych w celu ich śledzenia i identyfikacji, 
Usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem zwierząt, Usługi 
chirurgii weterynaryjnej, Usługi doradcze związane z opieką nad ryba-
mi, Usługi doradcze związane z opieką nad ptakami, Usługi informacji 
weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi infor-
macyjne dotyczące weterynaryjnych produktów farmaceutycznych, 
Usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnego przemysłu farma-
ceutycznego, Usługi podkuwaczy koni, Usługi rentgenowskie, Usługi 
szpitali dla zwierząt domowych, Usługi sztucznego zapłodnienia, 
Usługi techników elektroradiologów, Usługi testowania wydajności 
zwierząt, Usługi ustalania racji żywieniowych dla zwierząt, Usługi w za-
kresie chiropraktyki dla zwierząt, Usługi w zakresie inwentaryzacji dzi-
kiej zwierzyny, Usługi w zakresie obsługi wypadków z udziałem dzikich 
zwierząt, Usługi w zakresie odchudzania, Usługi w zakresie opieki nad 
rybkami domowymi, Usługi w zakresie opieki nad ptakami domowy-
mi, Usługi zapładniania zwierząt metodą in vitro, Weterynaryjne usługi 
doradcze, Wypożyczanie instrumentów weterynaryjnych, Wypoży-
czanie ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych .

(111) 350489 (220) 2021 06 07 (210) 529924
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) NOWAK BARTŁOMIEJ, Grabowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PJ PRZYTULJA  . . . i rozkwitnij
(540) 

(531) 05 .03 .99, 27 .05 .01
(510), (511) 3 Perfumy, Środki toaletowe, Olejki esencjonalne i  eks-
trakty aromatyczne, 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachet-
ne i  ich  imitacje, Biżuteria i  wyroby jubilerskie, 25 Obuwie, Odzież, 
Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy .

(111) 350490 (220) 2020 11 18 (210) 521015
(151) 2022 02 02 (441) 2021 10 18
(732) PLATA PAWEŁ KAMSOL, Śledziejowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Neodelikatesy
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego i  hurtowego produktów 
spożywczych, chemicznych, biurowych, papierniczych, alkoholo-
wych, tekstylnych, gospodarstwa domowego, karm dla zwierząt, 
prowadzenie sklepów i  platform sprzedaży stacjonarnej i  w  Inter-
necie produktów spożywczych, chemicznych, biurowych, papier-
niczych, alkoholowych, tekstylnych, gospodarstwa domowego, 
karm dla zwierząt, usługi reklamowe, promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, promocja sprzedaży, doradztwo i  konsultacje biznesowe 
w  zakresie franchisingu, sprzedaż platform sprzedaży detalicznej 
i hurtowej, w tym b2b oraz oprogramowania, usługi w zakresie ad-
ministrowania działalnością gospodarczą w  celu obsługi transakcji 
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, dostarczanie infor-
macji konsumentom na temat towarów i usług, 39 dostarczanie to-
warów, dostarczanie towarów przez kuriera, dostarczanie towarów 
zamówionych korespondencyjnie, odbieranie i dostarczanie paczek 
i  towarów, przewożenie i  dostarczanie towarów, składowanie i  do-
starczanie towarów .

(111) 350491 (220) 2021 05 25 (210) 529332
(151) 2022 02 07 (441) 2021 07 12
(732) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elizówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IMUBION
(510), (511) 5 Suplement diety wspomagający prawidłowe funkcjo-
nowanie układu odpornościowego .

(111) 350492 (220) 2021 07 06 (210) 531150
(151) 2022 02 01 (441) 2021 10 18
(732) OLESZKO JERZY, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROJMAR
(510), (511) 39 Transport drogowy, Transport drogowy ładunków .

(111) 350493 (220) 2020 11 23 (210) 521242
(151) 2022 02 09 (441) 2021 10 25
(732) VICTORIA CYMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GĘSTY SOK HPP TŁOCZONY NA ZIMNO POD CIŚNIENIEM 
NIESPASTERYZOWANY
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(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, szary
(531) 20 .01 .19, 24 .15 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .11, 29 .01 .14, 01 .15 .17, 26 .11 .08
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje orzeźwiające, napoje 
odalkoholizowane, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów .

(111) 350494 (220) 2021 09 01 (210) 533461
(151) 2022 02 07 (441) 2021 10 25
(732) CBT1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CANNABITONE
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne .

(111) 350495 (220) 2021 09 05 (210) 533552
(151) 2022 02 07 (441) 2021 10 25
(732) TARKA KLAUDIA KLATEX CORP ., Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOW COW
(540) 

(591) biały, czarny, różowy, fioletowy
(531) 03 .04 .02, 03 .04 .24, 26 .01 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 9 Futerały na  telefony, Osłony na  telefony, Etui na  te-
lefony komórkowe, Uchwyty na  telefony komórkowe, Emotikony 
do  pobrania na  telefony komórkowe, Tapety na  komputery i  te-
lefony, do  pobrania, Pobieralne aplikacje na  telefony komórkowe 
do zarządzania danymi, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe 
do transmisji danych, Pobieralne aplikacje na telefony komputerowe 
do zarządzania informacjami, 18 Kuferki kosmetyczne, Kosmetyczki 
niewyposażone, Etui na karty kredytowe, Torebki, Walizki, 20 Lustra 
i lusterka stojące, Lusterka ręczne toaletowe, Lusterka kieszonkowe, 
Lusterka do puderniczek, Lusterka do makijażu, 21 Przybory kosme-
tyczne, Akcesoria kosmetyczne, Aplikatory kosmetyczne, Szpatułki 
kosmetyczne, Gąbki kosmetyczne, Pędzle kosmetyczne, Puderniczki 
kosmetyczne, Szczotki, Szczotki do włosów, Szczotki kąpielowe, Ko-
smetyczki z wyposażeniem, Kosmetyczki z przyborami toaletowymi, 
25 Odzież, T-shirty, Koszulki sportowe, Podkoszulki bez rękawów, 
Podkoszulki sportowe, Bluzy, Bluzki, Swetry, Koszule, Koszule z krót-
kim rękawem, Krawaty, Kurtki, Płaszcze, Spodnie, Spodenki, Szorty, 
Spódnice, Sukienki, Dresy, Bielizna, Bokserki, Majtki, Kąpielówki, Ge-
try, Skarpetki, Nakrycia głowy, Czapki, Szaliki, Obuwie, w  tym buty 

sportowe, Fartuchy, Piżamy, Frotki na  nadgarstek i  głowę, Opaski 
na głowę, Opaski kosmetyczne, Rękawiczki, Kapelusze, Garnitury, Ka-
mizelki, 26 Elastyczne opaski do włosów, Gumki do włosów, Gumki 
do kucyków, Wstążki do włosów, Przepaski do włosów, Dekoracyjne 
akcesoria do włosów, Falbanki koronkowe, Spinki do włosów .

(111) 350496 (220) 2013 12 20 (210) 423096
(151) 2022 03 01 (441) 2014 03 31
(732) WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KADR studio filmowe
(540) 

(591) szary, czarny
(531) 16 .03 .05, 26 .04 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy fotograficzne, kinematograficz-
ne, magnetyczne nośniki danych, cyfrowe nośniki danych, nagrane 
dyski, kasety video, płyty DVD, płyty telewizyjne, optyczne nośni-
ki informacji, naświetlone taśmy filmowe, hologramy, urządzenia 
do cięcia filmów, urządzenia do rejestracji dźwięku i obrazu, urządze-
nia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub ob-
razów, osprzęt do  przetwarzania danych, programy komputerowe, 
35 zarządzanie działalnością artystyczną, usługi w zakresie reklamy 
i promocji, usługi w zakresie promocji audycji i filmów reklamowych, 
organizacji pokazów i wystaw, usługi prowadzenia centrum informa-
cyjnego polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu 
informacji dotyczących towarów, usług i wydarzeń, usługi zarządza-
nia zbiorami informatycznymi,, 41 usługi nauczania, organizowanie 
i  prowadzenie szkoleń, konferencji, wystaw w  celach kulturalnych 
i edukacyjnych,dostęp do tych usług edukacyjnych w systemie on-
-line, w  systemie telewizji interaktywnej, informacja i  doradztwo 
w zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług, 45 usługi admini-
strowania prawami własności intelektualnej, udzielania licencji i po-
średnictwa w obrocie prawami własności intelektualnej .

(111) 350497 (220) 2021 05 14 (210) 528969
(151) 2022 01 14 (441) 2021 09 20
(732) ŁOŚ ROBERT, Wieliczka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAKARON WIELICKI Tradycyjnie od 1996 roku
(540) 

(591) zielony, żółty
(531) 26 .01 .02, 26 .01 .16, 26 .01 .17, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 27 .07 .01, 
29 .01 .12, 14 .07 .01
(510), (511) 30 Makarony spożywcze, Makarony nitki, paski, świderki, 
płatki, gwiazdki, falbanki, wstążki, rurki, wycinanki, spaghetti, Kluski, 
Kluseczki, Zacierki, 35 Prowadzenie usług w zakresie: handlowe in-
formacje i porady udzielane konsumentom, prezentowanie produk-
tów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pokazy towarów, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów, broszur, 
prowadzenie sprzedaży poprzez sklepy detaliczne i hurtownie oraz 
środki komunikacji elektronicznej poprzez strony internetowe lub 
telesklepy produktów spożywczych, Jak: makarony spożywcze, ma-
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karony nitki, paski, świderki, płatki, gwiazdki, falbanki, wstążki, rurki, 
wycinanki, spaghetti, kluski, kluseczki, zacierkI .

(111) 350498 (220) 2021 08 13 (210) 532681
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) CHILLWAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MY TO SUKCES
(510), (511) 3 Kosmetyki i  preparaty kosmetyczne, Kosmetyki nie-
lecznicze i  preparaty toaletowe, Kosmetyki do  użytku osobistego, 
Kosmetyki do ozdabiania, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do pa-
znokci, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki blokujące promieniowanie 
słoneczne, Kosmetyki do włosów, Preparaty do włosów, Szampony, 
Środki perfumeryjne i  zapachowe, Perfumy, Preparaty kosmetycz-
ne do pielęgnacji ciała, Kosmetyki do ciała, Kosmetyki w gotowych 
zestawach, Preparaty chemiczne do  czyszczenia do  użytku do-
mowego, Preparaty wybielające do  użytku domowego, Preparaty 
do mycia do użytku domowego, Preparaty do prania chemicznego, 
Płyny do  prania, Proszki do  prania, Środki do  prania tkanin, Środki 
do płukania do prania, Pasty do obuwia, Środki do czyszczenia obu-
wia [preparaty], 5 Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi 
i zwierząt, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety dla 
niemowląt, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy 
diety do  użytku dietetycznego, Suplementy diety o  działaniu ko-
smetycznym, Suplementy diety do kontroli cholesterolu, Suplemen-
ty diety poprawiające kondycję i  wytrzymałość, Suplementy diety 
sporządzone głównie z  witamin, Suplementy diety sporządzone 
głównie z  minerałów, Białkowe suplementy diety, Suplementy zio-
łowe, Suplementy prebiotyczne, Mineralne suplementy odżywcze, 
Przeciwutleniające suplementy diety, Suplementy diety z  cynkiem, 
Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy diety z białkiem 
sojowym, 9 Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyka cyfrowa do po-
brania, Nagrania audio, w tym do pobrania, Nagrania cyfrowe, Nagra-
nia dźwiękowe, w  tym do  pobrania, Nagrania muzyczne, Nagrania 
multimedialne, Nagrania muzyczne w postaci płyt, Nagrania wideo, 
w tym do pobrania, Nagrania wideo w postaci płyt, Nagrania wideo 
z  muzyką, do  pobrania, Oprogramowanie komputerowe, nagrane, 
Mobilne aplikacje, Aplikacje komputerowe do  pobrania, Aplikacje 
do pobrania na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych, w tym do pobrania, Czasopisma elektroniczne, w tym 
do pobrania, Książki audio, w tym do pobrania, Książki elektroniczne, 
w tym do pobrania, Publikacje elektroniczne, w tym do pobrania, 18 
Walizy, torby podróżne, torby i portfele, Parasole, Parasolki, Torby tu-
rystyczne, Torby plażowe, Torby gimnastyczne, Torby sportowe, Tor-
by uniwersalne, Torby zakupowe, Torby na kółkach, Torby na obuwie, 
Torby na zakupy na kółkach, Torby na pas i na biodra [nerki], Duże, 
lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, Walizki bizneso-
we, Walizki skórzane, Skórzane walizki podróżne, Walizki na kółkach, 
Nosidełka kangurki niemowlęce, Nosidełka [plecaki] do  noszenia 
niemowląt, Nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, Nosidełka 
dla niemowląt do noszenia na ciele, Nosidełka dla zwierząt [torby], 
Portmonetki, Portmonetki skórzane, Portmonetki wielofunkcyjne, 
Skóra i imitacje skóry, Sztuczna skóra, Skóra syntetyczna, Skóra suro-
wa lub półprzetworzona, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Odzież 
męska, Odzież damska, Odzież dziecięca, Odzież dla niemowląt, 
Odzież codzienna, Odzież wierzchnia, Odzież sportowa, Odzież tre-
ningowa, Odzież do biegania, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież skó-
rzana, Odzież dżinsowa, Odzież z lateksu, Odzież skórzana dla moto-
cyklistów, Odzież ciążowa, Bielizna, Bielizna męska, Bielizna damska, 
Bielizna dziecięca, Bielizna dla niemowląt, Obuwie męskie, Obuwie 
damskie, Obuwie dziecięce, Nakrycia głowy męskie, Nakrycia głowy 
damskie, Nakrycia głowy dziecięce, 35 Usługi w zakresie zarządzania 
biznesowego świadczone na  rzecz wykonawców muzycznych, Za-
rządzenie biznesowe zespołami muzycznymi, Negocjowanie trans-
akcji handlowych w zakresie działalności artystycznej, Negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjacje kontraktów re-
klamowych, Zarządzenie biznesowe lokalami gastronomicznymi, 
w tym barami i pubami, Administrowanie i zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, 
Pomoc w zarządzaniu, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne i  public rela-
tions, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów 

nagranych oraz do pobrania, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
następujących towarów: kosmetyki i preparaty kosmetyczne, prepa-
raty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty wy-
bielające do użytku domowego, preparaty do mycia do użytku do-
mowego, preparaty do prania chemicznego, płyny do prania, proszki 
do prania, pasty do obuwia, środki do czyszczenia obuwia [prepara-
ty], suplementy diety, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, walizy, 
torby podróżne, torby i  portfele, parasole, parasolki, portmonetki, 
nosidełka dla dzieci i niemowląt, nosidełka dla zwierząt, skóra i imi-
tacje skóry, odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 Usługi rozrywkowe, 
Usługi zespołów muzycznych, Usługi rozrywkowe świadczone przez 
grupę muzyczną, Występy grup muzycznych na żywo, Przedstawie-
nia muzyczne, Koncerty muzyczne, Widowiska muzyczne, Organiza-
cja rozrywek muzycznych, Organizacja konkursów muzycznych, Ob-
sługa koncertów muzycznych, Występy muzyczne i  piosenkarskie, 
Reżyserowanie przedstawień muzycznych, Wynajem instrumentów 
muzycznych, Zarządzanie stroną artystyczną występów muzycz-
nych, Produkcja muzyczna, Produkcja nagrań dźwiękowych i  mu-
zycznych, Montaż wideo, Produkcja nagrań wideo, Usługi w zakresie 
muzycznych studiów nagrań, Wypożyczanie nagrań muzycznych 
i fonograficznych, Publikowanie, Publikowanie tekstów muzycznych, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, 
nie do pobrania, Udostępnianie filmów nie do pobrania, Usługi pu-
blikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multime-
dialnej, Muzyczne usługi wydawnicze, Udostępnianie muzyki cyfro-
wej [nie do pobrania] w Internecie, w formie audio lub wideo, Usługi 
edukacyjne, Usługi edukacyjne w zakresie muzyki, Usługi edukacyj-
ne w zakresie zarządzania i marketingu .

(111) 350499 (220) 2021 08 13 (210) 532677
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) CHILLWAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CHILLWAGON
(510), (511) 9 Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyka cyfrowa do po-
brania, Nagrania audio, w tym do pobrania, Nagrania cyfrowe, Nagra-
nia dźwiękowe, w  tym do  pobrania, Nagrania muzyczne, Nagrania 
multimedialne, Nagrania muzyczne w postaci płyt, Nagrania wideo, 
w tym do pobrania, Nagrania wideo w postaci płyt, Nagrania wideo 
z  muzyką, do  pobrania, Oprogramowanie komputerowe, nagrane, 
Mobilne aplikacje, Aplikacje komputerowe do  pobrania, Aplikacje 
do pobrania na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń 
przenośnych, w tym do pobrania, Czasopisma elektroniczne, w tym 
do pobrania, Książki audio, w tym do pobrania, Książki elektroniczne, 
w tym do pobrania, Publikacje elektroniczne, w tym do pobrania, 18 
Walizy, torby podróżne, torby i portfele, Parasole, Parasolki, Torby tu-
rystyczne, Torby plażowe, Torby gimnastyczne, Torby sportowe, Tor-
by uniwersalne, Torby zakupowe, Torby na kółkach, Torby na obuwie, 
Torby na zakupy na kółkach, Torby na pas i na biodra [nerki], Duże, 
lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, Walizki bizneso-
we, Walizki skórzane, Skórzane walizki podróżne, Walizki na kółkach, 
Nosidełka kangurki niemowlęce, Nosidełka [plecaki] do  noszenia 
niemowląt, Nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, Nosidełka 
dla niemowląt do noszenia na ciele, Nosidełka dla zwierząt [torby], 
Portmonetki, Portmonetki skórzane, Portmonetki wielofunkcyjne, 
Skóra i imitacje skóry, Sztuczna skóra, Skóra syntetyczna, Skóra suro-
wa lub półprzetworzona, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Odzież 
męska, Odzież damska, Odzież dziecięca, Odzież dla niemowląt, 
Odzież codzienna, Odzież wierzchnia, Odzież sportowa, Odzież tre-
ningowa, Odzież do biegania, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież skó-
rzana, Odzież dżinsowa, Odzież z lateksu, Odzież skórzana dla moto-
cyklistów, Odzież ciążowa, Bielizna, Bielizna męska, Bielizna damska, 
Bielizna dziecięca, Bielizna dla niemowląt, Obuwie męskie, Obuwie 
damskie, Obuwie dziecięce, Nakrycia głowy męskie, Nakrycia głowy 
damskie, Nakrycia głowy dziecięce, 35 Usługi w zakresie zarządzania 
biznesowego świadczone na  rzecz wykonawców muzycznych, Za-
rządzenie biznesowe zespołami muzycznymi, Negocjowanie trans-
akcji handlowych w zakresie działalności artystycznej, Negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjacje kontraktów re-
klamowych, Zarządzenie biznesowe lokalami gastronomicznymi, 
w tym barami i pubami, Administrowanie i zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, 
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Pomoc w zarządzaniu, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne i  public rela-
tions, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów 
nagranych oraz do pobrania, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej 
następujących towarów: kosmetyki i preparaty kosmetyczne, prepa-
raty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty wy-
bielające do użytku domowego, preparaty do mycia do użytku do-
mowego, preparaty do prania chemicznego, płyny do prania, proszki 
do prania, pasty do obuwia, środki do czyszczenia obuwia [prepara-
ty], suplementy diety, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, walizy, 
torby podróżne, torby i  portfele, parasole, parasolki, portmonetki, 
nosidełka dla dzieci i niemowląt, nosidełka dla zwierząt, skóra i imi-
tacje skóry, odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 Usługi rozrywkowe, 
Usługi zespołów muzycznych, Usługi rozrywkowe świadczone przez 
grupę muzyczną, Występy grup muzycznych na żywo, Przedstawie-
nia muzyczne, Koncerty muzyczne, Widowiska muzyczne, Organiza-
cja rozrywek muzycznych, Organizacja konkursów muzycznych, Ob-
sługa koncertów muzycznych, Występy muzyczne i  piosenkarskie, 
Reżyserowanie przedstawień muzycznych, Wynajem instrumentów 
muzycznych, Zarządzanie stroną artystyczną występów muzycz-
nych, Produkcja muzyczna, Produkcja nagrań dźwiękowych i  mu-
zycznych, Montaż wideo, Produkcja nagrań wideo, Usługi w zakresie 
muzycznych studiów nagrań, Wypożyczanie nagrań muzycznych 
i fonograficznych, Publikowanie, Publikowanie tekstów muzycznych, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, 
nie do pobrania, Udostępnianie filmów nie do pobrania, Usługi pu-
blikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multime-
dialnej, Muzyczne usługi wydawnicze, Udostępnianie muzyki cyfro-
wej [nie do pobrania] w Internecie, w formie audio lub wideo, Usługi 
edukacyjne, Usługi edukacyjne w zakresie muzyki, Usługi edukacyj-
ne w zakresie zarządzania i marketingu .

(111) 350500 (220) 2021 07 26 (210) 531950
(151) 2022 02 09 (441) 2021 10 25
(732) Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co ., Ltd .,  
Shijiazhuang (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIANHUA
(540) 

(591) czarny, biały, szary
(531) 27 .05 .01, 05 .03 .11, 05 .03 .15, 26 .01 .02, 26 .01 .03, 26 .01 .15
(510), (511) 3 Kremy pod prysznic, Balsamy do  ciała, Farby do  wło-
sów, Odżywki do włosów, Preparaty do czyszczenia nosa do celów 
higieny osobistej, Środki czyszczące do  celów gospodarstwa do-
mowego, Preparaty do  prania, Środki do  zmywania naczyń, Mydła 
do rąk, Proszki do prania, Środki do mycia owoców i warzyw, Toniki 
do skóry, Kosmetyki w formie żeli, Preparaty pielęgnacyjne spowal-
niające proces starzenia się skóry, Kremy do  rąk, Nielecznicze bal-
samy do  ust, Środki odświeżające powietrze [zapachowe], Saszetki 
zapachowe, Olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, Kosme-
tyki, 5 Środki bakteriobójcze, Preparaty przeciwgrzybicze, Środki 
przeczyszczające, Środki dezynfekcyjne do toalet chemicznych, Pre-
paraty grzybobójcze do użytku domowego, Fungicydy biologiczne, 
Preparaty lecznicze do  leczenia chorób zakaźnych, Błonnik pokar-
mowy do wspomagania trawienia, Środki przeciwwirusowe, Środki 
wirusobójcze, Substancje antybakteryjne do  celów medycznych, 
Kremy przeciwgrzybicze do  użytku medycznego, Antybakteryjne 
środki do mycia rąk, Lecznicze płyny po goleniu, Preparaty higienicz-
ne do celów medycznych, Środki odkażające, Preparaty bakteryjne 
do celów medycznych, Preparaty do odświeżania powietrza, Chus-
teczki odkażające, Wata antyseptyczna, Antyseptyczne opatrunki 
w płynie, 10 Maski terapeutyczne na twarz, Maski oddechowe do ce-

lów medycznych, Respiratory do  celów medycznych, Hiperbarycz-
ne komory tlenowe do  celów medycznych, Prześcieradła dla osób 
niekontrolujących czynności fizjologicznych, Prześcieradła sterylne 
chirurgiczne, Maski stosowane przez personel medyczny, Okrycia 
chirurgiczne, Maski sanitarne do celów medycznych, Odzież ochron-
na do celów medycznych, Maski higieniczne do osłony przed pyłem 
do celów medycznych, Maski z tlenem do użytku medycznego .

(111) 350501 (220) 2021 08 20 (210) 532928
(151) 2022 02 07 (441) 2021 10 18
(732) PSA ZAPIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSA ZAPIS
(540) 

(591) czarny, biały, niebieski
(531) 26 .11 .01, 26 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlo-
wymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Tymczaso-
we zarządzanie przedsiębiorstwem, Usługi doradcze w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Doradztwo w  zakresie organizacji dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie organizowania i  pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Outsourcing [doradztwo 
biznesowe], 36 Wynajem powierzchni biurowej, Zarządzanie nieru-
chomością, Pobieranie czynszu, Organizowanie wynajmu nierucho-
mości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami .

(111) 350502 (220) 2021 08 26 (210) 533197
(151) 2022 01 25 (441) 2021 10 11
(732) STAR VALLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Princesse
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i  pisanie tekstów, 
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, Coaching w  zakresie 
życia osobistego [life coaching], Doradztwo zawodowe i  coaching, 
Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, 44 
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Hi-
giena i pielęgnacja urody istot ludzkich .

(111) 350503 (220) 2021 08 16 (210) 532714
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) APLOK BARTŁOMIEJ CZEKALSKI, PIOTR FIGIEL SPÓŁKA 
JAWNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fumi
(540) 

(531) 25 .05 .01, 25 .07 .22, 26 .04 .01, 26 .11 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, gotowe posiłki i dania z mięsem, wyro-
by z mięsa i podrobów, przetwory mięsne .

(111) 350504 (220) 2021 08 17 (210) 532790
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
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(732) WITMALU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOEMA
(540) 

(531) 26 .13 .25, 27 .05 .01
(510), (511) 5 Preparaty i  substancje weterynaryjne, Produkty i  sub-
stancje sanitarne do użytku weterynaryjnego, Dietetyczna żywność 
przystosowana do użytku weterynaryjnego, Dietetyczne substancje 
przystosowane do użytku weterynaryjnego, Weterynaryjne dodatki 
odżywcze dla zwierząt, Witaminy dla zwierząt, Suplementy witami-
nowe dla zwierząt, Suplementy diety dla zwierząt, Białkowe suple-
menty dla zwierząt, Suplementy odżywcze dla zwierząt, Lecznicza 
karma dla zwierząt, Leki do  celów weterynaryjnych, Lecznicze pły-
ny do  mycia dla zwierząt, Artykuły higieniczne dla zwierząt do  ce-
lów medycznych, Płyny dla zwierząt do celów medycznych, Obroże 
przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Środki do tępienia pcheł, Produk-
ty do  higieny jamy ustnej dla zwierząt do  celów weterynaryjnych, 
Lecznicze artykuły do  żucia dla zwierząt, 28 Zabawki dla zwierząt, 
Zabawki dla psów, Sztuczne kości będące zabawkami dla psów, Au-
tomaty do wyrzucania piłek dla zwierząt domowych, Maty węchowe 
będące zabawkami dla psa, Gry, zabawki i  przedmioty do  zabawy 
dla zwierząt domowych, 31 Karma dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt 
domowych, Karma dla psów, Przysmaki dla psów [jadalne], Prepara-
ty spożywcze dla zwierząt, Preparaty spożywcze dla psów, Jadalne 
smakołyki dla zwierząt, Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Sma-
kołyki dla zwierząt domowych w rodzaju patyczków wołowych, Ar-
tykuły spożywcze zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, 
Artykuły spożywcze zawierające mięso z kaczki do karmienia psów, 
Artykuły spożywcze zawierające mięso wołowe do karmienia psów, 
Artykuły spożywcze zawierające łososia do karmienia psów, Pokar-
my puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, Karmy w  puszce 
przeznaczone dla zwierząt, Solone ciasteczka dla zwierząt, Mielone 
produkty spożywcze dla zwierząt, Karmy i pasze dla zwierząt, Pasze 
zwierzęce w formie granulek, Wzbogacone substancje odżywcze dla 
zwierząt, Napoje dla zwierząt, Ściółka dla zwierząt, Piasek aromatycz-
ny [ściółka] dla zwierząt domowych, Lizawki (sól do lizania dla zwie-
rząt), 35 Usługi sprzedaży detalicznej, w tym usługi sklepów online 
oraz usługi sprzedaży hurtowej następujących towarów: karma dla 
zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, karma dla psów, przysma-
ki dla psów [jadalne], preparaty spożywcze dla zwierząt, preparaty 
spożywcze dla psów, jadalne smakołyki dla zwierząt, artykuły jadal-
ne do  żucia dla zwierząt, smakołyki dla zwierząt domowych w  ro-
dzaju patyczków wołowych, artykuły spożywcze zawierające mię-
so z  kurczaka do  karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające 
mięso z kaczki do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające 
mięso wołowe do karmienia psów, artykuły spożywcze zawierające 
łososia do karmienia psów, pokarmy puszkowane lub konserwowane 
dla zwierząt, karmy w puszce przeznaczone dla zwierząt, solone cia-
steczka dla zwierząt, mielone produkty spożywcze dla zwierząt, kar-
my i pasze dla zwierząt, pasze zwierzęce w formie granulek, wzboga-
cone substancje odżywcze dla zwierząt, napoje dla zwierząt, ściółka 
dla zwierząt, piasek aromatyczny (ściółka) dla zwierząt domowych, 
lizawki (sól do lizania dla zwierząt), preparaty i substancje weteryna-
ryjne, produkty i  substancje sanitarne do użytku weterynaryjnego, 
dietetyczna żywność przystosowana do  użytku weterynaryjnego, 
dietetyczne substancje przystosowane do użytku weterynaryjnego, 
weterynaryjne dodatki odżywcze dla zwierząt, witaminy dla zwie-
rząt, suplementy witaminowe dla zwierząt, suplementy diety dla 
zwierząt, białkowe suplementy dla zwierząt, suplementy odżywcze 
dla zwierząt, lecznicza karma dla zwierząt, leki do celów weterynaryj-
nych, lecznicze płyny do mycia dla zwierząt, artykuły higieniczne dla 
zwierząt, płyny dla zwierząt, obroże przeciwpasożytnicze dla zwie-
rząt, środki do tępienia pcheł, produkty do higieny jamy ustnej dla 

zwierząt do celów weterynaryjnych, lecznicze artykuły do żucia dla 
zwierząt, zabawki dla zwierząt, zabawki dla psów, sztuczne kości bę-
dące zabawkami dla psów, automaty do wyrzucania piłek dla zwie-
rząt domowych, maty węchowe będące zabawkami dla psa, gry, za-
bawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, smycze dla 
zwierząt, ubranka dla zwierząt, przykrycia i okrycia dla zwierząt, po-
słania dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej, w tym usługi skle-
pów online oraz usługi sprzedaży hurtowej następujących towarów: 
meble dla zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt domowych, 
koszyki dla kotów, przenośne posłania dla zwierząt, niemetalowe ko-
sze do spania dla zwierząt domowych, domki do zabawy dla zwierząt 
domowych, klatki dla zwierząt, budy, kojce i legowiska dla zwierząt 
domowych, budy dla zwierząt domowych, budki dla zwierząt do-
mowych, klatki dla zwierząt domowych, kosze do spania, niemeta-
lowe, dla zwierząt domowych, kosze, niemetalowe, do przewożenia 
zwierząt domowych, niemetalowe skrzynie do transportu zwierząt, 
posłania dla zwierząt, posłania dla zwierząt domowych, transporte-
ry dla zwierząt w formie pudeł, pojemniki na żywność dla zwierząt 
domowych, koryta do  picia, miski na  napoje i  karmę dla zwierząt, 
naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, szczotki dla zwierząt 
domowych, klatki dla zwierząt domowych, koryta do picia dla zwie-
rząt, kuwety dla zwierząt domowych, miski dla zwierząt domowych, 
Usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji 
o  produktach za  pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do  ce-
lów reklamowych i  sprzedaży, Usługi pośrednictwa i  doradztwa 
handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, 
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, Usługi administrowania działalnością gospodarczą 
w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Inter-
netu, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de-
talicznej, Usługi zarządzania sprzedażą, Reklama, Publikacja reklam, 
Usługi marketingowe i promocyjne, Wynajem przestrzeni reklamo-
wej, w tym on-line, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], Zarzą-
dzanie bazami danych .

(111) 350505 (220) 2021 08 16 (210) 532713
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) APLOK BARTŁOMIEJ CZEKALSKI, PIOTR FIGIEL SPÓŁKA 
JAWNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIESZCZADZKI SZNYT
(540) 

(591) beżowy, zielony, czarny
(531) 06 .01 .04, 27 .05 .01, 26 .04 .05, 26 .04 .16, 26 .04 .22, 29 .01 .13
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, gotowe posiłki i dania z mięsem, wyro-
by z mięsa i podrobów, przetwory mięsne .

(111) 350506 (220) 2021 08 31 (210) 533369
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) BROWAR REDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mąka słodzinowa
(540) 

(531) 05 .07 .02, 19 .03 .25, 26 .01 .02, 27 .05 .01
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(510), (511) 30 Mąka otrzymywana w  wyniku obróbki słodu jęcz-
miennego wykorzystywanego w procesie filtracji brzeczki piwnej .

(111) 350507 (220) 2021 08 31 (210) 533370
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) BROWAR REDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) słodziny browarne
(540) 

(531) 05 .07 .02, 26 .01 .02, 27 .05 .01
(510), (511) 30 Mąka otrzymywana w  wyniku obróbki słodu jęcz-
miennego wykorzystywanego w procesie filtracji brzeczki piwnej .

(111) 350508 (220) 2021 09 27 (210) 534409
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) OSSA JAN ZBM OSSA, Tychy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZAK
(510), (511) 7 Elektryczne narzędzia ręczne, Klucze o napędzie elek-
trycznym, w tym klucze dynamometryczne, Klucze o regulowanym 
momencie obrotowym o napędzie elektrycznym .

(111) 350509 (220) 2021 09 28 (210) 534442
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) CZAJKOWSKI ZBIGNIEW 1 .PRZEDSIĘBIORSTWO 
WIELOBRANŻOWE AKNA, 2 .BANGI, Jaksice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mr . Miau
(510), (511) 31 Żwirek dla kota i dla małych zwierząt .

(111) 350510 (220) 2021 09 28 (210) 534436
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) FINANCE QUALITY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DRF
(510), (511) 36 Usługi finansowe, Usługi bankowe, Usługi udzielania 
pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, Usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości, Bankowość hipoteczna i  pośrednictwo hipoteczne, 
Pośrednictwo w  usługach finansowych, Pośrednictwo w  sprawach 
inwestycji finansowych, Pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń na ży-
cie, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo ubezpieczenio-
we w  zakresie nieruchomości, Pośrednictwo w  ubezpieczeniach 
od  następstw nieszczęśliwych wypadków, Pośrednictwo w  umo-
wach kredytowych, Leasing finansowy, Biura kredytowe, Agencje 
kredytowe, Doradztwo dotyczące usług pożyczkowych, Doradztwo 
w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], Doradztwo w za-
kresie długów, Doradztwo finansowe, Doradztwo kredytowe .

(111) 350511 (220) 2021 09 30 (210) 534584
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) NAKIELNY WITOLD, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RIO BAR KAWOWY

(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .03, 27 .05 .05
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  wyrobami 
piekarniczymi, Usługi handlu detalicznego w  zakresie wyrobów 
piekarniczych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami 
cukierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  wyrobami 
cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie słodyczy, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, 43 Kawiarnia, Usłu-
gi kawiarni, Kafeterie [bufety], Catering w kafeteriach szybkiej ob-
sługi, Restauracje dla turystów, Restauracje serwujące wykwintne 
artykuły spożywcze, Bary, Snack-bary, Usługi świadczone przez 
bary bistro, Bary przekąskowe, Usługi barów kawowych, Przygo-
towywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośrednie-
go spożycia, Przygotowywanie posiłków i  napojów, Usługi barów 
i  restauracji, Usługi barów z  sokami, Usługi barowe, Usługi snack-
-barów, Usługi w  zakresie barów szybkiej obsługi, Wypożyczanie 
wyposażenia barowego .

(111) 350512 (220) 2021 10 01 (210) 534663
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) GOODCOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) goodcold
(540) 

(591) czarny, niebieski, granatowy
(531) 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 39 Transport, Przewożenie i dostarczanie towarów, Trans-
port drogowy, Transport i dostawy towarów, Usługi transportu po-
jazdami silnikowymi, Usługi w  zakresie transportu drogowego, 43 
Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Usługi zaopatrzenia w żyw-
ność, Usługi w  zakresie dostarczania napojów, Usługi w  zakresie 
przygotowywania posiłków, Usługi w  zakresie żywności i  napojów 
na wynos .

(111) 350513 (220) 2021 10 01 (210) 534675
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) ŻMUDA PATRYCJA EMRA WOOD, Dębica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EMRA WOOD
(510), (511) 20 Drabiny i ruchome schody, niemetalowe, Meble i ak-
cesoria meblowe wyposażenia domu, Plansze, stoiska wystawowe 
i  oznakowanie, niemetalowe, Budy, kojce i  legowiska dla zwierząt 
domowych, Pojemniki, spinacze i  uchwyty do  nich, niemetalowe, 
Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich 
materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawar-
te w tej klasie .

(111) 350514 (220) 2021 10 01 (210) 534677
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) ROZYNEK MATEUSZ KALADIRION, Wroniawy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KALADIRION
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Prepara-
ty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do pielęgnacji zwierząt, 
Środki toaletowe, Wosk krawiecki i  szewski, Preparaty toaletowe, 5 
Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Preparaty i ar-
tykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do  czyszczenia zębów, 
Preparaty i  artykuły do  tępienia szkodników, Preparaty i  artykuły 
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higieniczne, Suplementy diety i  preparaty dietetyczne, Prepara-
ty i  artykuły dentystyczne, 14 Kamienie szlachetne, perły, metale 
szlachetne i  ich  imitacje, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki 
do  nich, Przyrządy do  mierzenia czasu, Pudełka na  biżuterię i  pu-
dełka na  zegarki, Biżuteria, Chronometria (Przyrządy-), Przyrządy 
chronologiczne, Przyrządy zegarmistrzowskie, Wyroby biżuteryjne, 
Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], 18 Laski, kijki mar-
szowe i  trekkingowe, Parasole i  parasolki, Walizy, torby podróżne, 
torby, portfele i  inne artykuły służące do przenoszenia, Wyroby ry-
marskie, bicze i ubrania dla zwierząt, Laski do chodzenia, Parasolki 
i parasole (duże), 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia 
głowy, Obuwie, Odzież, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie 
tekstów, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, 
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, roz-
rywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia języ-
kowe, Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych .

(111) 350515 (220) 2021 10 02 (210) 534688
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) SZTUBA DOROTA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ale Agentka!
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Nagrania audio i wideo, Książ-
ki audio, Podcasty, E-booki, Biuletyny elektroniczne do  pobrania, 
Edukacyjne materiały na  zajęcia, do  pobrania, Publikacje w  formie 
elektronicznej do pobrania, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicz-
nych publikacji tekstowych i  obrazowych utrwalone na  nośnikach, 
36 Wynajem nieruchomości, Agencje nieruchomości, Timesharing 
nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], 
Zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościa-
mi, Usługi wyceny nieruchomości, Ocena nieruchomości [wycena], 
Usługi nabywania nieruchomości, Inwestowanie w  nieruchomości, 
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Planowanie inwestycji 
w  nieruchomości, Pomoc w  zakupie nieruchomości, Dostarczanie 
informacji dotyczących nieruchomości, Wycena i  zarządzanie nie-
ruchomościami, Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nie-
ruchomości, Usługi powiernicze w  zakresie nieruchomości, Usługi 
agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w za-
kresie zarządzania nieruchomościami, Agencje pośrednictwa w han-
dlu nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Usługi agencji nieruchomości związane z  kupnem i  sprzedażą bu-
dynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprze-
dażą ziemi, Usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem 
domów i mieszkań, Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z  lokalami do  handlu detalicznego, Usługi w  zakresie nieruchomo-
ści związane z  zarządzaniem inwestycjami w  majątek nieruchomy, 
Usługi agencji w  zakresie sprzedaży nieruchomości za  prowizję, 
Maklerstwo w  zakresie akcji, Usługi powiernicze w  zakresie akcji, 
Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące akcji, Usługi ma-
klerskie w zakresie akcji, Usługi finansowe w zakresie akcji, Udzielanie 
informacji dotyczących rynku akcji, Usługi pośrednictwa w zakresie 
akcji spółki, Maklerstwo w zakresie akcji lub kapitałów akcyjnych i in-
nych papierów wartościowych, Usługi planowania w  zakresie akcji, 
Pośrednictwo giełdowe [akcje i  obligacje], Inwestowanie kapitału 
w nieruchomości, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem 
w nieruchomości .

(111) 350516 (220) 2021 10 02 (210) 534694
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) AH HARDT SPÓŁKA JAWNA, Cholerzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AH HARDT SYSTEMY ODGROMOWE

(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 01 .15 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Instalacja odgromowa [piorunochrony], 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i  hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej 
i  hurtowej świadczone online w  zakresie następujących towarów: 
drobne wyroby metalowe, drut, taśma stalowa [bednarka], śruby 
metalowe, metalowe nakrętki, platerowane stalowe blachy i arkusze, 
arkusze blachy stalowej powlekanej winylem, ocynkowane arkusze 
blachy stalowej, okładziny z  blachy cienkiej, blachy stalowe pokry-
te winylem, pręty stalowe, maszyny do formowania drutu, maszyny 
do ciągnienia drutu, maszyny do wyrobu drutów, kable i przewody 
elektryczne, odgromniki, instalacja odgromowa, instalacje elektrycz-
ne, podzespoły komputerowe, podzespoły zasilaczy elektrycznych, 
37 Instalacja odgromników, Instalacja urządzeń elektrycznych, Pra-
ce budowlane w  zakresie konstrukcji stalowych, Usługi demonta-
żu, Montaż rusztowań, Rozbiórka rusztowań, Rozbiórka budynków, 
Usługi malarskie, Usługi szklarskie, Sprzątanie budynków i  terenów 
przemysłowych, Odśnieżanie, 40 Obróbka materiałów z  tworzyw 
sztucznych w celu produkcji form z tworzyw sztucznych, Produkcja 
na zamówienie form (odlewów) stosowanych w przemyśle, Produk-
cja na zamówienie części składowych odlewanych .

(111) 350517 (220) 2021 08 31 (210) 533366
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) HYDRAULIKA SIŁOWA SKRAW-MET DYSTRYBUCJA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec Kujawski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S SM-G
(540) 

(591) niebieski, biały, czerwony
(531) 26 .05 .18, 29 .01 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia rolnicze, Silniki, Układy napędowe 
i części maszyn rolniczych, Siłowniki hydrauliczne, Pompy, Rozdziela-
cze do  silników pojazdów, Zawory, Części i  akcesoria do  hydrauliki 
siłowej należące do  kl .7, 12 Części do  naczep i  przyczep pojazdów 
rolniczych, Pojazdy rolnicze, Hydrauliczne części do  pojazdów, 35 
Usługi handlu detalicznego i hurtowego (w tym przez sieć Internet 
oraz inne sieci komunikacji) związane z następującymi produktami: 
Maszyny i urządzenia rolnicze, Silniki, Układy napędowe i części ma-
szyn rolniczych, Siłowniki hydrauliczne, Pompy, Rozdzielacze do sil-
ników pojazdów, Zawory, Części i  akcesoria do  hydrauliki siłowej 
należące do kl .7, Części do naczep i przyczep pojazdów rolniczych, 
Pojazdy rolnicze, Hydrauliczne części do pojazdów .

(111) 350518 (220) 2021 09 02 (210) 533470
(151) 2022 01 26 (441) 2021 10 11
(732) LUBLINVEST PILIPCZUK LENART BREŚ SPÓŁKA JAWNA, 
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUBLINVEST
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 07 .01 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Aktualizacja i  utrzymywanie danych w  komputero-
wych bazach danych, Handlowe informacje i porady udzielane kon-
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sumentom w wyborze towarów i usług, Negocjowanie i rozliczanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, Outsourcing [doradztwo 
biznesowe], Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa w  handlu, 
Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi w zakresie nabywa-
nia dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsię-
biorstw], 36 Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w han-
dlu nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Organizowanie wynaj-
mu nieruchomości, Wynajem mieszkań, Wynajem powierzchni biu-
rowej, 41 Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług 
typu transmisja wideo na  żądanie, Dystrybucja filmów, Fotografia, 
Fotoreportaże, Udostępnianie filmów online nie do pobrania .

(111) 350519 (220) 2021 09 14 (210) 533928
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) GERMANEK JANUSZ GRUPA DYSTRYBUCYJNA MATRIX, 
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MATRIX
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .11 .01, 26 .04 .05
(510), (511) 29 Jadalne nasiona słonecznika, Pestki słonecznika prze-
tworzone, Przetworzone nasiona dyni, Orzechy łuskane, Orzechy 
jadalne, Mieszanki owoców i orzechów, Migdały przetworzone, Ro-
dzynki, Owoce przetworzone, Warzywa przetworzone .

(111) 350520 (220) 2021 09 16 (210) 534035
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 18
(732) NOWAK PAWEŁ DOMATOR24 .COM, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ErgoBalance
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 29 .01 .12, 26 .01 .02
(510), (511) 20 Fotele, Fotele biurowe, Krzesła, Krzesła biurowe, Biur-
ka, Poduszki, Meble .

(111) 350521 (220) 2021 08 30 (210) 533336
(151) 2022 01 21 (441) 2021 10 04
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAK KULTOWE
(540) 

(531) 26 .04 .02, 26 .04 .18, 27 .05 .01

(510), (511) 29 Wędliny, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna wędlin, Do-
radztwo w sprawie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, 39 Magazynowanie, składowanie i dystrybucja wędlin .

(111) 350522 (220) 2013 09 19 K (210) 526750
(151) 2021 10 06 (441) 2021 06 21
(732) Flowers Bakeries Brands, LLC, Thomasville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WONDER
(540) 

(591) czerwony, żółty, niebieski
(531) 26 .01 .06, 27 .05 .05, 27 .05 .17, 26 .11 .02, 26 .11 .08, 29 .01 .13
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, a mianowicie chleb .

(111) 350523 (220) 2021 09 08 (210) 533701
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) PROBIERNIA URBANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Probiernia Urbanowicz
(510), (511) 29 Przetwory owocowe [dżemy], Dżemy, Owoce konser-
wowane w  alkoholu, Owoce konserwowane w  plasterkach, w  sło-
ikach, Suszone i gotowane, duszone owoce, musy i puree owocowe 
lub owocowo-warzywne, półprodukty owocowe i/lub warzywne, 
sałatki owocowe, warzywne i  owocowo-warzywne, galaretki, dże-
my, konfitury, powidła, marmolady, desery mleczne i śmietankowe, 
jogurty i kefiry, w tym z dodatkiem owoców lub o smaku owocowym, 
masła smakowe i pasty do kanapek na bazie masła, pasty do kana-
pek zawierające tłuszcz, wszystkie wymienione towary ewentualnie 
z  niewielkim dodatkiem kakao lub czekolady bądź o  smaku kaka-
owym albo czekoladowym, 30 Czekolada z alkoholem, Kawa, Mro-
żona kawa, Gorąca czekolada, Czekolada, Słodycze (Nielecznicze-) 
na bazie alkoholu, Napary ziołowe, Herbaty ziołowe [napary], Desery 
czekoladowe, Desery lodowe, Ciastka, Praliny wytworzone z czekola-
dy, Praliny z płynnym nadzieniem, Czekoladowe wyroby cukiernicze 
zawierające praliny, Czekoladki z likierem, Czekoladki z nadzieniem, 
Czekoladki z nadzieniem o smaku miętowym, Biszkopty, Musztarda, 
Syropy czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie czeko-
lady, Syropy glukozowe spożywcze, Syropy smakowe, 32 Bezalko-
holowe napoje na bazie miodu, Bezalkoholowe napoje zawierające 
soki warzywne, Koktajle bezalkoholowe, Aperitify bezalkoholowe, 
Napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, Soki, Napoje 
orzeźwiające, Poncz owocowy, bezalkoholowy, 33 Gorzkie nalewki, 
Napoje alkoholowe wspomagające trawienie [likiery i alkohole wyso-
koprocentowe], Napoje alkoholowe niskoprocentowe, Alkoholowe 
ekstrakty owocowe, Napoje alkoholowe aromatyzowane, Koktajle 
alkoholowe zawierające mleko, Napoje alkoholowe (z  wyjątkiem 
piwa), Napoje alkoholowe na  bazie kawy, Gorzkie nalewki alkoho-
lowe jako aperitif, Wódka, Likiery, Likiery kremowe, Likiery ziołowe, 
Likiery na bazie kawy, Alkoholowe (Esencje-), Aperitify na bazie na-
pojów alkoholowych, Nalewki gorzkie, Pitne alkohole wysokopro-
centowe, Anyżówka [likier], 35 Zaopatrzenie osób trzecich w napoje 
alkoholowe [zakup towarów dla innych przedsiębiorców], Reklama, 
Usługi marketingowe, Usługi merchandisingu, Przygotowywanie 
materiałów promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie słodyczy, Usługi reklamowe i promocyjne w za-
kresie sprzedaży, Usługi reklamowe w zakresie promocji sprzedaży 
napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoho-
lowymi (z wyjątkiem piwa), Wyselekcjonowanie, z myślą o osobach 
trzecich, różnych produktów (bez uwzględnienia transportu) tak 
by  umożliwić konsumentom obejrzenie i  dokonanie zakupu w  do-
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brych warunkach, świadczone przez sklepy detaliczne, hurtownie, 
za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji 
elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub telesklepy 
następujących towarów: napoje alkoholowe, alkohole wysokopro-
centowe [napoje], napoje alkoholowe zawierające owoce, alkoho-
lowe ekstrakty owocowe, 43 Restauracje oferujące dania na wynos, 
Bary, Kafeterie [bufety], Kawiarnia, Obsługa gastronomiczna z  wła-
snym zapleczem, produktami i  transportem (catering), Oferowanie 
żywności i  napojów w  restauracjach i  barach, Przygotowywanie 
posiłków i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla gości w re-
stauracjach, Serwowanie napojów alkoholowych, Usługi barów i re-
stauracji, Usługi kateringowe dla firm .

(111) 350524 (220) 2021 09 13 (210) 533851
(151) 2022 02 09 (441) 2021 10 25
(732) ŁYSOŃ-WIKTOR KATARZYNA, Sułkowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Miodowy kłos
(510), (511) 30 Batony zbożowe, Słodycze (Nielecznicze-) na  bazie 
miodu, Przekąski na bazie zbóż, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe .

(111) 350525 (220) 2021 09 13 (210) 533862
(151) 2022 02 07 (441) 2021 10 11
(732) CITY 88 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C CAPPUCCINA
(540) 

(591) szary, czarny, biały, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 25 .12 .25
(510), (511) 43 Dokonywanie rezerwacji restauracji i  posiłków, Bary, 
Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Snack-bary, Kafeterie [bufety], 
Kawiarnia, Koktajlbary, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i na-
pojów], Oferowanie żywności i  napojów dla gości w  restauracjach, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Przygoto-
wywanie posiłków i napojów, Serwowanie jedzenia i napojów, Sto-
łówki, Usługi barów i restauracji, Usługi restauracyjne .

(111) 350526 (220) 2021 11 28 (210) 537002
(151) 2022 04 06 (441) 2021 12 20
(732) EKIERT PIOTR, Krosno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VENEZIA COLOR
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 2 Barwniki do żywności i napojów, Akwarele [Utrwalacze 
do-], Anilinowe barwniki, Annato, Annato [barwnik], Annato [barwni-
ki], Atrament do drukarek atramentowych, Atramenty przewodzące, 
Atramenty jadalne, Auramina, Barwnik do drewna, Barwnik sadzowy, 
Barwniki bezpośrednie, Barwniki anilinowe, Barwniki alizarynowe, 
Barwniki, Barwnik z orzechów włoskich, Barwniki do drewna, Barwni-

ki do farb, Barwniki do butów, Barwniki do materiałów celulozowych, 
Barwniki do  nadawania stałego koloru, Barwniki do  materiałów 
włóknistych, Barwniki do  nakładania na  drewno, Barwniki do  obu-
wia, Barwniki do produkcji mydła, Barwniki do produkcji tuszów dru-
karskich, Barwniki do skór, Barwniki do skóry, Barwniki do stosowa-
nia na obuwiu, Barwniki do stosowania na tworzywach sztucznych, 
Barwniki do szkła, Barwniki do  tekstyliów, Barwniki do użytku jako 
środki pomocnicze w branży drukarskiej, Barwniki do użytku w pro-
dukcji tuszów drukarskich, Barwniki do użytku w produkcji papieru, 
Barwniki do  użytku w  produkcji kosmetyków, Barwniki do  użytku 
w produkcji mieszanek do  formowania tworzyw sztucznych, Barw-
niki do użytku w przemyśle włókienniczym, Barwniki do użytku w re-
produkcjach graficznych, Barwniki fosforyzujące, Barwniki rozpusz-
czalnikowe do  drewna, Barwniki syntetyczne, Barwniki używane 
w produkcji farb, Barwniki w postaci pisaków do odnawiania mebli, 
Bejce, Bejce do drewna, Bejce do podłóg, Bejce do skóry, Dyspersje 
do stosowania w przemyśle graficznym, Ekstrakt z drewna barwiące-
go, Emulsje srebrne [pigmenty], Farby akwarelowe [Utrwalacze do-], 
Farby drukarskie przewodzące prąd, Farby drukarskie [tusz], Farby 
reliefowe, Grzybobójcze bejce hydrofobowe, Gumiguta stosowana 
w  malarstwie, Kalafonia, Kartridże do  drukarek, napełnione, Kartri-
dże napełnione tonerem, Kartridże napełnione tonerem do  kom-
puterowych urządzeń drukujących, Kartridże z  tonerem do  użytku 
z komputerami, Kartridże z tonerem, napełnione, do drukarek atra-
mentowych, Kartridże z  tonerem, napełnione, do  drukarek lasero-
wych, Kartridże z tuszem do drukarek atramentowych [napełnione], 
Kartridże z  tuszem, napełnione, do  drukarek i  fotokopiarek, Laki 
drukarskie, Metaliczne farby drukarskie, Mieszanki drukarskie [tusz], 
Naturalne barwniki, Organiczne pigmenty do produkcji tuszów dru-
karskich, Papier do barwienia jajek wielkanocnych, Pasta drukarska, 
Pasty do użytku w barwieniu, Pasty drukarskie do reprodukcji, Pasty 
drukarskie [tusz], Pigmenty, Pigmenty do farb, Pigmenty do przygo-
towania tuszy, Pigmenty do  stosowania w  przemyśle graficznym, 
Pigmenty do  stosowania w  produkcji włókien syntetycznych, Pig-
menty do  stosowania w  produkcji kolorowego papieru, Pigmenty 
do stosowania w produkcji tuszów drukarskich, Pigmenty do stoso-
wania w farbach, Pigmenty drukarskie, Pigmenty drukarskie do ma-
teriałów tekstylnych, Pigmenty w proszku, Plastizolowe tusze stoso-
wane do sitodruku, Płynne barwniki, Preparaty barwiące, Preparaty 
barwiące w  tubkach, Preparaty do  barwienia żywności i  napojów, 
Preparaty koloryzujące, Preparaty pigmentowe, Preparaty koloryzu-
jące do barwienia farb, Produkty postarzające do barwnika do stolar-
stwa artystycznego, Substancje barwiące do tekstyliów, Substancje 
do barwienia tworzyw sztucznych, Substancje do tworzenia koloru, 
Toner do kopiarek, Toner w kartridżach do komputerowych urządzeń 
drukujących, Toner w kartridżach, Tonery, Tonery do drukarek i foto-
kopiarek, Tonery do  fotokopiarek, Tonery drukarskie, Tonery kse-
rograficzne, Tonery [tusz] do  drukarek i  fotokopiarek, Tonery [tusz] 
do  fotokopiarek, Tonery w  postaci barwników, Tusz do  apretur dla 
skór, Tusz do  drukarek, Tusz do  druku płaskiego, Tusz do  grawero-
wania, Tusz do kopiowania, Tusz do powielaczy, Tusz do znakowania 
zwierząt, Tusz niewidzialny, Tusz opalizujący, Tusz [tonery] do  foto-
kopiarek, Tusze antystatyczne, Tusze do barwienia tekstyliów, Tusze 
do dekalkomanii, Tusze do drukarek i fotokopiarek, Tusze do druko-
wania, znakowania i  rytowania, Tusze do druku offsetowego, Tusze 
do grawerowania, Tusze do sitodruku, Tusze do skór, Tusze do spo-
rządzania wielokolorowych arkuszy do  nadruków na  sucho, Tusze 
do tatuaży, Tusze do użytku w drukarstwie, Tusze do znakowania, Tu-
sze drukarskie, Tusze drukarskie do stosowania w przemyśle graficz-
nym, Tusze drukarskie stosowane w procesie druku litograficznego, 
Tusze drukarskie stosowane w druku offsetowym, Tusze drukarskie 
utwardzane promieniami ultrafioletowymi, Tusze metaliczne, Tusze 
termograficzne, Tusze w  kartridżach, Tusze w  kasetach rolkowych, 
Tusze z  cynobru do  znakowania zwierząt, Tusze zapachowe w  mi-
krokapsułkach do druku fleksograficznego, Utrwalacze do akwareli, 
Wkłady atramentowe, napełnione, do faksów, Wkłady atramentowe, 
pełne, do drukarek, Wkłady wypełnione tuszem stałym do drukarek 
atramentowych, Wkłady z atramentem jadalnym, pełne, do drukarek, 
Wkłady z tonerem, napełnione, do urządzeń telefaksowych, Wkłady 
z tonerem, pełne, do drukarek i fotokopiarek, Wkłady z tonerem [peł-
ne] do fotokopiarek termicznych, Wkłady z tonerem [pełne] do dru-
karek igłowych, Wkłady z tonerem [pełne] do drukarek laserowych, 
Wkłady z  tonerem [pełne] do  urządzeń fotokopiujących, Wkłady 
z  tonerem [pełne] do  fotokopiarek fotograficznych, Wkłady z  tone-
rem [pełne] do fotokopiarek elektrostatycznych, Wkłady z tonerem 
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[pełne] do obsługiwanych elektronicznie urządzeń drukujących, Za-
prawy farbiarskie do  skór, Zaprawy farbiarskie [środki utrwalające] 
do akwareli, Żywice naturalne w stanie surowym, Żywice naturalne, 
Naturalne surowe żywice, Akrylowe farby na bazie wody, Elastyczne 
farby do ochrony metali przed korozją, Elektroforetyczne materiały 
powlekające [farby], Emalie do ceramiki, Emalie do malowania, Ema-
lie do obręczy kół, Emalie do silników, Emalie samochodowe, Emalie 
szkliste [farby], Emalie w postaci farb, Emalie w postaci farb do użyt-
ku domowego, Emulsje w postaci farb, Farba do stosowania w pro-
dukcji mebli, Farba do użytku w produkcji ceramiki, Farba do użytku 
w produkcji samochodów, Farby akrylowe, Farby akrylowe na bazie 
wody do użytku w malowaniu domów, Farby akrylowe przeznaczo-
ne dla artystów, Farby antykorozyjne, Farby antystatyczne, Farby 
bez rozpuszczalników, Farby ceramiczne, Farby dekoracyjne, Farby 
dla artystów, Farby dla malarzy, Farby do celów artystycznych, Farby 
do tkanin, Farby do użytku biurowego, Farby do użytku w przemyśle 
motoryzacyjnym, Farby do  użytku w  przemyśle drukarskim, Farby 
do użytku w sztuce i rzemiośle, Farby do zastosowania na tkaninach, 
Farby odbijające światło, Farby odblaskowe w sprayu, Farby odporne 
na czynniki chemiczne, Farby odporne na wysoką temperaturę, Far-
by ognioodporne, Farby olejne, Farby podkładowe do drewna, Farby 
podkładowe do metalu, Farby olejne do użytku w sztuce, Farby po-
siadające satynowe wykończenie, Farby samochodowe, Farby świe-
cące, Farby teksturowe, Farby tempery, Farby w  pastylkach, Farby 
w proszku, Farby wewnętrzne, Farby wodne, Farby wodne do użytku 
w sztuce, Farby w sprayu, Farby wodne [inne niż izolacyjne] do użyt-
ku w przemyśle motoryzacyjnym, Glin (Proszek-) do malowania dla 
malarzy, artystów i  dekoratorów, Gwasze, Lakiery samochodowe, 
Materiały dla artystów [farby], Materiały malarskie dla artystów, inne 
niż pudełka z farbami do użytku szkolnego .

(111) 350527 (220) 2021 10 11 (210) 535078
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) GÓRNICZY KLUB SPORTOWY ROZBARK, Bytom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gksrozbark .pl
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, Edukacja, 
rozrywka i sport, Nauczanie gry w piłkę nożną, Nauczanie, trening i in-
struktaż sportowy, Obozy piłki nożnej, Obozy sportowe, Organizacja 
i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Obsługa obiektów sporto-
wych, Organizacja imprez sportowych w  dziedzinie piłki nożnej, Or-
ganizacja zawodów w piłkę nożną, Organizowanie imprez i zawodów 
sportowych, Organizowanie meczów piłki nożnej, Organizowanie 
obozów sportowych, Organizowanie, przygotowywanie i prowadze-
nie meczów piłki nożnej, Organizowanie turniejów, Organizowanie za-
wodów piłki nożnej, Prowadzenie zawodów sportowych, Przeprowa-
dzanie imprez sportowych, Rozrywka w postaci meczów piłkarskich, 
Szkolenia sportowe, Szkolenia w zakresie zajęć sportowych, Udostęp-
nianie obiektów i  sprzętu dla klubów sportowych, Usługi akademii 
piłkarskich, Usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sporto-
wych, Usługi klubów sportowych, Usługi szkoleniowe w zakresie spor-
tu, Usługi trenerskie w  zakresie zajęć sportowych, Zajęcia sportowe, 
Zapewnianie wychowania fizycznego .

(111) 350528 (220) 2021 09 14 (210) 533912
(151) 2022 02 09 (441) 2021 10 25
(732) WOŹNIAK ANDRZEJ, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dzień dobry przedszkole
(540) 

(591) czarny, biały, jasnoróżowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 03 .01 .08, 03 .01 .24, 03 .01 .26, 26 .01 .01, 
26 .01 .04

(510), (511) 41 Edukacja przedszkolna, Nauczanie przedszkolne, 
Przedszkola, Usługi przedszkoli, Usługi przedszkoli [edukacja], Usługi 
przedszkolne [edukacja lub rozrywka] .

(111) 350529 (220) 2021 09 30 (210) 534588
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) RWGW SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540) 

(531) 26 .04 .01, 26 .04 .09
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Organizowanie wynajmu 
nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wycena 
nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Wycena i zarządzanie 
nieruchomościami, Wynajem mieszkań, Wynajem powierzchni biu-
rowej, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], 37 Budownictwo .

(111) 350530 (220) 2021 09 30 (210) 534595
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) RWGW SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REPUBLIKA WNĘTRZ
(540) 

(531) 26 .04 .01, 26 .04 .09, 27 .05 .01
(510), (511) 36 Agencje nieruchomości, Organizowanie wynajmu 
nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wycena 
nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Wynajem mieszkań, 
Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania [miesz-
kania], 37 Budownictwo .

(111) 350531 (220) 2021 08 24 (210) 533111
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) ENSO ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SWEEPER CT
(510), (511) 9 Elektryczne urządzenia pomiarowe, 10 Urządzenia 
i  przyrządy do  fizjoterapii, Aparaty do  masażu wibracyjnego, Przy-
rządy elektryczne do akupunktury, Stymulatory mózgu, Urządzenia 
i instrumenty medyczne, 44 Usługi medycyny alternatywnej, Fizjote-
rapia .

(111) 350532 (220) 2021 08 24 (210) 533112
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
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(732) ENSO ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SWEEPER BT
(510), (511) 9 Elektryczne urządzenia pomiarowe, 10 Urządzenia 
i  przyrządy do  fizjoterapii, Aparaty do  masażu wibracyjnego, Przy-
rządy elektryczne do akupunktury, Stymulatory mózgu, Urządzenia 
i instrumenty medyczne, 44 Usługi medycyny alternatywnej, Fizjote-
rapia .

(111) 350533 (220) 2021 08 25 (210) 533150
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) 4MY ORGANIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEALTHY NATURAL 4 dogs VEGAN PRODUCTS
(540) 

(591) biały, czarny, szary
(531) 27 .05 .01, 26 .11 .09, 29 .01 .13
(510), (511) 3 Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, Dezodoranty dla zwie-
rząt, Kosmetyki dla zwierząt, Szampony dla zwierząt domowych [nie-
lecznicze preparaty do pielęgnacji], 5 Środki do mycia psów [insek-
tycydy], Lecznicze szampony dla zwierząt domowych, Owadobójcze 
szampony dla zwierząt, Dezodoranty do  kuwet, Suplementy diety 
dla zwierząt, Środki odstraszające insekty dla psów, Białkowe suple-
menty dla zwierząt, Środki do mycia zwierząt [insektycydy], Obroże 
przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Biologiczne preparaty do  celów 
weterynaryjnych, Preparaty chemiczne do  celów weterynaryjnych, 
Preparaty diagnostyczne do  celów weterynaryjnych, Preparaty en-
zymatyczne do  celów weterynaryjnych, Preparaty przeciwpasożyt-
nicze, 35 Handlowe informacje i  porady udzielane konsumentom 
w wyborze towarów i usług, Reklama, Organizowanie targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Prezentowanie produktów 
w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Udzielanie informacji 
konsumenckich o  produktach w  zakresie kosmetyków, Usługi mar-
ketingowe, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe w za-
kresie artykułów kosmetycznych, Usługi sklepów detalicznych online 
związane z  produktami kosmetycznymi i  pielęgnacyjnymi, Usługi 
sprzedaży detaliczne] świadczone online w  zakresie artykułów ko-
smetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  przybora-
mi toaletowymi, Usługi handlu hurtowego w  zakresie preparatów 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz materiałów 
medycznych, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, wete-
rynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego .

(111) 350534 (220) 2021 08 26 (210) 533201
(151) 2022 01 27 (441) 2021 10 11
(732) TAJM .PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAJM
(540) 

(531) 24 .17 .08, 11 .03 .05, 27 .05 .01

(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, Usługi restauracyjne .

(111) 350535 (220) 2021 08 26 (210) 533203
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) ZDZIARSKI SZYMON NEOPAK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neopak
(540) 

(591) czerwony, granatowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .04 .06, 26 .04 .09
(510), (511) 16 Karton, Opakowania kartonowe, Papier i karton, Pudła 
opakowaniowe [kartonowe], Składane pudełka kartonowe, Prze-
mysłowy papier i karton, Kartony do dostarczania towarów, Karton 
do wycinania szablonów, Kartonowe pudełka do pakowania, Tablice 
reklamowe z kartonu, Maty stołowe z kartonu, Kartony do pakowa-
nia, Pudełka kartonowe, Pudła kartonowe, Pojemniki kartonowe, Rol-
ki kartonowe, Karton opakowaniowy, Pudełka z papieru lub kartonu, 
Pojemniki kartonowe do pakowania, Kartony z tektury do pakowa-
nia, Wypełnienie z  papieru lub kartonu, Materiały do  pakowania 
z  kartonu, Materiały opakowaniowe wykonane z  kartonu, Etykiety 
z papieru lub kartonu, Kartonowe pudełka do pakowania, w formie 
gotowej, Kartonowe pudełka do pakowania, w formie składanej, To-
rebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kar-
tonu lub tworzyw sztucznych, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
Torby papierowe, Torby na prezenty, Torby papierowe do pakowania, 
Worki i  torby papierowe, Wyściełane torby tekturowe, Wyściełane 
torby papierowe, Torby z folii bąbelkowej do pakowania, Torby z two-
rzyw sztucznych do owijania, Folia bąbelkowa do pakowania, Torby 
wyściełane folią bąbelkową do pakowania, Papier, Taśmy papierowe, 
Taśma klejąca, Podajniki do taśmy klejącej, Taśmy klejące do pakowa-
nia, Taśma klejąca pakowa papierowa, Koperty, Torebki do pakowa-
nia [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Koperty 
papierowe do  pakowania, Koperty z  tworzyw sztucznych, Koperty 
na  butelki z  kartonu lub papieru, Uniwersalne woreczki z  tworzyw 
sztucznych, Folia, Folia z  tworzyw sztucznych do  pakowania, Folia 
przylepna z  tworzyw sztucznych do  pakowania, Folia do  pakowa-
nia prezentów, Folia spożywcza, Worki na śmieci, Worki papierowe, 
Worki z  tworzyw sztucznych do  pakowania, Wyściółki do  pudełek 
dla kotów w postaci worków z tworzyw sztucznych, Afisze, plakaty, 
Aktówki [artykuły biurowe], Arkusze z  tworzyw sztucznych do  pa-
kowania, Artykuły biurowe, Arkusze papieru [artykuły papiernicze], 
Aplikacje z  papieru, Atramenty, Bibuły, Artykuły piśmiennicze, Ar-
tykuły do  pisania i  stemplowania, Artykuły papiernicze do  pisa-
nia, Bloczki do  notowania, Broszury, Cyrkle, Datowniki, Dekoracje 
na stół z papieru, Druki, Dziurkacze [artykuły biurowe], Emblematy 
papierowe, Etui na  przybory do  pisania, Etykietki na  prezenty, Etui 
na identyfikatory [artykuły biurowe], Fiszki, Folie klejące do artyku-
łów papierniczych, Gilotyny do papieru, Gumki, Kalendarze, Kalka ko-
piująca, Kartki z życzeniami, Karty, Klej biurowy, Kołonotatniki, Kolo-
rowe długopisy, Kreda, Korektory w płynie do dokumentów, Koszulki 
do przechowywania zbiorów, Kredki do kolorowania, Książki, Księgi 
gości, Linijki, Maszyny biurowe, Markery, pisaki, Materiały drukarskie 
i  introligatorskie, Materiały drukowane i  artykuły papiernicze oraz 
wyposażenie edukacyjne, Materiały do  opakowywania, Materiały 
i  środki dla artystów i  do  dekoracji, Materiały filtracyjne z  papieru, 
Naklejki, Niszczarki dokumentów [maszyny biurowe], Notesy, Notat-
niki, Obrazy, Obwoluty na dokumenty, Ołówki, Organizery na biur-
ko, Pastele, Pędzle, Pergamin, Pinezki, Pióra i długopisy, Piórniki, 35 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie niezastępujących 
towarów: karton, opakowania kartonowe, papier i kanon, pudła opa-
kowaniowe [kartonowe], składane pudełka kartonowe, przemysłowy 
papier i  karton, kartony do  dostarczania towarów, karton do  wyci-
nania szablonów, kartonowe pudełka do  pakowania, tablice rekla-
mowe z  kartonu, maty stołowe z  kartonu, kartony do  pakowania, 
pudełka kartonowe, pudła kartonowe, pojemniki kartonowe, rolki 
kartonowe, karton opakowaniowy, pudełka z  papieru lub kartonu, 
pojemniki kartonowe do pakowania, kartony z tektury do pakowa-
nia, wypełnienie z  papieru lub kartonu, materiały do  pakowania 
z  kartonu, materiały opakowaniowe wykonane z  kartonu, etykiety 
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z papieru lub kartonu, kartonowe pudełka do pakowania, w formie 
gotowej, kartonowe pudełka do pakowania, w formie składanej, to-
rebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kar-
tonu lub tworzyw sztucznych, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, 
torby papierowe, torby na prezenty, torby papierowe do pakowania, 
worki i  torby papierowe, wyściełane torby tekturowe, wyściełane 
torby papierowe, torby z folii bąbelkowej do pakowania, torby z two-
rzyw sztucznych do owijania, folia bąbelkowa do pakowania, torby 
wyściełane folią bąbelkową do pakowania, papier, taśmy papierowe, 
taśma klejąca, podajniki do taśmy klejącej, taśmy klejące do pakowa-
nia, taśma klejąca pakowa papierowa, koperty, torebki do pakowa-
nia [koperty, woreczki] z  papieru lub tworzyw sztucznych, koperty 
papierowe do  pakowania, koperty z  tworzyw sztucznych, koperty 
na  butelki z  kartonu lub papieru, uniwersalne woreczki z  tworzyw 
sztucznych, folia, folia z  tworzyw sztucznych do  pakowania, folia 
przylepna z  tworzyw sztucznych do  pakowania, folia do  pakowa-
nia prezentów, folia spożywcza, worki na  śmieci, worki papierowe, 
worki z  tworzyw sztucznych do  pakowania, wyściółki do  pudełek 
dla kotów w postaci worków z tworzyw sztucznych, afisze, plakaty, 
aktówki [artykuły biurowe], arkusze z tworzyw sztucznych do pako-
wania, artykuły biurowe, arkusze papieru [artykuły papiernicze], apli-
kacje z  papieru, atramenty, bibuły, artykuły piśmiennicze, artykuły 
do pisania i stemplowania, artykuły papiernicze do pisania, bloczki 
do notowania, broszury, cyrkle, datowniki, dekoracje na stół z papie-
ru, druki, dziurkacze [artykuły biurowe],emblematy papierowe, etui 
na przybory do pisania, etykietki na prezenty, etui na identyfikatory 
[artykuły biurowe], fiszki, folie klejące do  artykułów papierniczych, 
gilotyny do papieru, gumki, kalendarze, kalka kopiująca, kartki z ży-
czeniami, karty, klej biurowy, kołonotatniki, kolorowe długopisy, 
kreda, korektory w płynie do dokumentów, koszulki do przechowy-
wania zbiorów, kredki do  kolorowania, książki, księgi gości, linijki, 
maszyny biurowe, markery, pisaki, materiały drukarskie i  introliga-
torskie, materiały drukowane i  artykuły papiernicze oraz wyposa-
żenie edukacyjne, materiały do  opakowywania, materiały i  środki 
dla artystów i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, naklejki, 
niszczarki dokumentów [maszyny biurowe], notesy, notatniki, obra-
zy, obwoluty na  dokumenty, ołówki, organizery na  biurko, pastele, 
pędzle, pergamin, pinezki, pióra i długopisy, piórniki, kleje [klejenie], 
kleje do pokryć dachowych nakładane na gorąco, rękawice ścierne, 
mydła dezynfekujące, preparaty do  dezynfekcji paznokci, sztućce, 
plandeki ochronne, rękawice ogniotrwałe, urządzenia do dezynfek-
cji, wózki, wózki narzędziowe, wózki zwrotne, taczki, zszywacze, ko-
kardy papierowe, rękawice izolacyjne, węże, taśmy izolacyjne, słomki 
do picia, mopy, plandeki, nici syntetyczne, nici skręcane, taśmy tapi-
cerskie, elastyczne wstążki, wstążki ozdobne, kokardy, rozety .

(111) 350536 (220) 2021 08 20 (210) 533002
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOhumus
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac 
badawczych, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Nawozy mineralne, 
organiczne i  mineralno-organiczne, Nawozy użyźniające i  modyfi-
kujące glebę, Preparaty poprawiające kondycję gleby, Organiczne 
pozostałości pofermentacyjne jako nawóz, Preparaty do  regulacji 
wzrostu roślin, stymulatory wzrostu roślin, Pokrycia humusowe, Hu-
mus, Podłoża do upraw, Preparaty do zabezpieczania i zapobiegania 
chorobom roślin .

(111) 350537 (220) 2016 02 11 (210) 452261
(151) 2022 01 14 (441) 2016 05 23
(732) METAL SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Metal Service 1992

(540) 

(591) ciemnoniebieski, biały, złoty
(531) 01 .01 .05, 27 .05 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .13, 29 .01 .13
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, przenośne metalowe 
konstrukcje budowlane, 35 agencje zatrudnienia, agencje zatrudnie-
nia tymczasowego, agencje pośrednictwa pracy, dobór personelu [ 
dla osób trzecich], biuro pośrednictwa pracy, 37 usługi budowlane, 
remont urządzeń energetycznych, naprawy i  instalacje kotłów pa-
rowych i  wodnych, naprawy i  instalacje rurociągów przesyłowych 
wody i  pary, naprawy i  instalacje podajników węgla i  młynów, na-
prawy i  instalacje wentylatorów, pomp oraz wymienników ciepła, 
naprawy i instalacje kondensatorów, naprawy i instalacje przekaźni-
ków, reduktorów i mierników ciśnienia oraz urządzeń do pomiaru ci-
śnienia, naprawy i instalacje konstrukcji stalowych, wiat, hal, mostów, 
masztów i słupów stalowych, naprawy i instalacje zbiorników stalo-
wych, naprawy i  instalacje płaszczów izolacyjnych do  zbiorników 
wodnych, naprawy i  instalacje urządzeń podgrzewaczy powietrza 
i spalin tj, LUVO oraz GAVO, naprawy i instalacje elektrofiltrów prze-
mysłowych, naprawy i instalacje maszyn, montaż i naprawa instalacji 
grzewczych, naprawy i  instalacje urządzeń elektrycznych, naprawy 
w zakresie elektryczności, naprawy i  instalacje urządzeń klimatyza-
cyjnych, 40 obróbka metali, piaskowanie i  śrutowanie, powlekanie 
metalu, usługi spawalnicze w zakresie obróbki spoiny, wytwarzanie 
energii, 42 projektowanie budynków technicznych i hal .

(111) 350538 (220) 2020 08 21 (210) 517408
(151) 2022 01 25 (441) 2021 08 30
(732) CHECHELSKI KRZYSZTOF, OBERWAJS JAN, WYSOCKA 
AGNIESZKA, MERDER IRENEUSZ EL . FORREST SPÓŁKA CYWILNA, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EL FORREST
(540) 

(531) 06 .01 .01, 06 .01 .04, 26 .03 .04, 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 18 wyroby ze skóry i  imitacji skóry, aktówki, etui na klu-
cze, kasetki ze skóry, klasery na karty wizytowe wykonane ze skóry, 
kosmetyczki podróżne, kuferki na  przybory toaletowe kufry, kufry 
podróżne, paski skórzane inne niż odzież, plecaki szkolne i turystycz-
ne, portfele, portmonetki, pudełka ze  skóry, teczki i  torby szkolne, 
teczki na nuty, torby alpinistyczne, torby do noszenia niemowląt, tor-
by i torebki do pakowania ze skóry(koperty, woreczki), torby myśliw-
skie, torby na kółkach, torby podróżne na ubrania, torby na zakupy, 
torby turystyczne, torebki, tornistry szkolne, walizki, rączki do wali-
zek, siatki na zakupy, parasole, parasolki, 35 sprzedaż: wyroby ze skó-
ry i  imitacji skóry: aktówki, etui na  klucze, kasetki, klasery na  karty 
wizytowe, kosmetyczki podróżne, kuferki na  przybory toaletowe, 
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kufry, kufry podróżne, narzuty, paski, plecaki szkolne i  turystyczne, 
portfele, portmonetki, pudełka, teczki i torby szkolne, teczki na nuty, 
torby alpinistyczne, torby do  noszenia niemowląt, torby i  torebki 
do  pakowania (koperty, woreczki), torby myśliwskie, torby na  kół-
kach, torby podróżne na ubrania, torby na zakupy, torby turystyczne, 
torebki, tornistry szkolne, walizki, rączki do walizek, siatki na zakupy, 
parasole, parasolki .

(111) 350539 (220) 2020 08 21 (210) 517410
(151) 2022 01 25 (441) 2021 08 30
(732) CHECHELSKI KRZYSZTOF, OBERWAJS JAN, WYSOCKA 
AGNIESZKA, MERDER IRENEUSZ EL . FORREST SPÓŁKA CYWILNA, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EF EL FORREST
(540) 

(531) 06 .01 .04, 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 18 wyroby ze skóry i imitacji skóry: aktówki, etui na klu-
cze, kasetki wykonane ze skóry, klasery na karty wizytowe wykonane 
ze skóry, kosmetyczki podróżne, kuferki na przybory toaletowe, ku-
fry, kufry podróżne, paski skórzane inne niż odzież, plecaki szkolne 
i turystyczne, portfele, portmonetki, pudełka, teczki i torby szkolne, 
teczki na  nuty, torby alpinistyczne, torby do  noszenia niemowląt, 
torby i  torebki do pakowania (koperty, woreczki), torby myśliwskie, 
torby na kółkach, torby podróżne na ubrania, torby na zakupy, tor-
by turystyczne, torebki, tornistry szkolne, walizki, rączki do walizek, 
siatki na  zakupy, parasole, parasolki, 35 sprzedaż: wyroby ze  skóry 
i imitacji skóry: aktówki, etui na klucze, kasetki, klasery na karty wizy-
towe, kosmetyczki podróżne, kuferki na przybory toaletowe, kufry, 
kufry podróżne, narzuty, paski, plecaki szkolne i turystyczne, portfe-
le, portmonetki, pudełka, teczki i torby szkolne, teczki na nuty, torby 
alpinistyczne, torby do noszenia niemowląt, torby i torebki do pako-
wania (koperty, woreczki), torby myśliwskie, torby na kółkach, torby 
podróżne na  ubrania, torby na  zakupy, torby turystyczne, torebki, 
tornistry szkolne, walizki, rączki do walizek, siatki na zakupy, paraso-
le, parasolki .

(111) 350540 (220) 2021 05 28 (210) 529684
(151) 2021 12 20 (441) 2021 09 06
(732) ODRODZONY KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, Jarocin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ODRODZONY KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI
(540) 

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, jasnobrązowy, biały
(531) 01 .05 .04, 01 .17 .01, 01 .17 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .14, 24 .13 .02, 
26 .01 .20
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem 
medycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku ze  sprzętem 
medycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami 

diety, Usługi sprzedaży detaliczne] w związku z suplementami die-
ty, promowanie usług i towarów w Internecie, 41 Edukacja religijna, 
szkolenia religijne, 45 Organizowanie ceremonii religijnych, organi-
zowanie zgromadzeń religijnych, usługi religijne, udostępnianie in-
formacji o religii .

(111) 350541 (220) 2021 06 01 (210) 529723
(151) 2021 11 30 (441) 2021 08 16
(732) TOMCZAK ŻANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WARUN
(510), (511) 18 Plecaki, Plecaki sportowe, Plecaki turystyczne, Sakiew-
ki ściągane na  sznurek, Saszetki biodrowe, Torby, Torby na  odzież 
sportową, Torby na  pas i  na  biodra [nerki], Torby na  ramię, Torby 
sportowe, Torebki noszone na  biodrach, Uniwersalne torby spor-
towe, Worki podróżne, Torebki, Torby plażowe, 25 Odzież, Bluzki 
z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy sporto-
we z  kapturem, Bluzy z  kapturem, Dresy wiatroszczelne, Kamizelki 
[bezrękawniki], Kamizelki do  ochrony przed wiatrem, Kąpielówki, 
Kaptury [odzież], Kombinezony [odzież], Kombinezony piankowe, 
Kombinezony piankowe do  windsurfingu, Kostiumy, Kostiumy ką-
pielowe, Koszule sportowe, Koszulki typu rashguard do  sportów 
wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, Kurtki jako odzież 
sportowa, Kurtki [odzież], Kurtki wiatroszczelne, Kurtki wierzchnie, 
Kurtki z  kapturem chroniące przed zimnem i  wiatrem, Odzież mę-
ska, damska i  dziecięca, Odzież nieprzemakalna, Odzież sportowa, 
Odzież surfingowa, Odzież wiatroszczelna, Odzież wierzchnia na złe 
warunki pogodowe, Odzież wodoodporna, Płaszcze plażowe, Płasz-
cze sportowe, Podkoszulki sportowe, Skarpety sportowe, Skarpety 
termoaktywne, Spodenki kąpielowe, Spodnie, Spodnie od  dresu, 
Spodnie sportowe, Spodnie wiatroszczelne, Stroje do  jazdy na nar-
tach wodnych, Stroje sportowe, Szorty kąpielowe, Szorty [odzież], T-
-shirty z krótkim rękawem, Body [bielizna], Czapki [nakrycia głowy], 
Legginsy, Nakrycia głowy, Podkoszulki bez rękawów, Poncza, Ręka-
wiczki, Sandały kąpielowe, Skarpetki, Stroje plażowe, 35 Usługi han-
dlu detalicznego w odniesieniu do: artykułów odzieżowych, nakryć 
głowy, akcesoriów odzieżowych, toreb, obuwia, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzeda-
ży wysyłkowej odzieży .

(111) 350542 (220) 2021 07 26 (210) 531978
(151) 2022 01 27 (441) 2021 10 04
(732) POL BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NFS NARODOWY FUNDUSZ SKŁADKOWY
(540) 

(591) żółty, niebieski
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 35 Doradztwo specjalistyczne w  sprawach działalności 
gospodarczej, informacja o  działalności gospodarczej, reklama, za-
rządzanie zbiorami informatycznymi, 36 Organizowanie funduszy 
na  cele dobroczynne, doradztwo w  sprawach ubezpieczeniowych, 
doradztwo w sprawach finansowych, informacja o ubezpieczeniach, 
usługi ubezpieczeniowe, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie 
pomieszczeń biurowych (nieruchomości), 41 Doradztwo zawodowe, 
usługi związane ze sportem i kulturą .

(111) 350543 (220) 2021 08 09 (210) 532481
(151) 2022 01 18 (441) 2021 09 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 
USŁUGOWE FENETRA BOGUSŁAW I MAREK KOZUBAL SPÓŁKA 
JAWNA, Mrowla (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PULMANEK
(540) 

(591) ciemnozielony, biały, złoty
(531) 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 29 Kaszanka, Konserwy mięsne, mięsno-warzywne i wa-
rzywne, Mięso i wędliny, Mięso konserwowane .

(111) 350544 (220) 2021 09 09 (210) 533756
(151) 2022 01 28 (441) 2021 10 11
(732) EUROPELL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) europell
(540) 

(531) 27 .05 .01, 01 .17 .02, 26 .13 .25
(510), (511) 18 Skóra bydlęca, Imitacje skóry, Skóra syntetyczna, Wy-
prawione skóry, Skóra garbowana, Skóra i  imitacja skóry, Sztuczna 
skóra, Skóry zwierzęce, Materiał skórzany, Portmonetki skórzane, 
Skórzane torebki, Walizki skórzane, Skóra na meble, Skóra na buty, 
Aktówki [wyroby skórzane], Skórzane walizki podróżne, Wyroby ry-
marskie ze skóry, Obrobione lub półobrobione skóry, Skóra surowa 
lub półprzetworzona, Torby i  portfele skórzane, Okładziny do  me-
bli ze  skóry, Meble (Wykończenia ze  skóry do-), Skóra sprzedawa-
na w  ilościach hurtowych, Przemysłowe pojemniki opakowaniowe 
ze  skóry, Imitacje skóry sprzedawane w  ilościach hurtowych, Płaty 
imitacji skóry do użytku w produkcji, Wykończenia i dekoracje ze skó-
ry do mebli, Skóra wyprawiona w cienkie arkusze do użytku w pro-
dukcji, Sznurówki skórzane, Portfele skórzane, Paski z imitacji skóry, 
Paski skórzane [inne niż odzież], Skóry tapicerskie i  galanteryjne, 
Skóra samochodowa, Skóry stosowane do wykończenia wnętrz i ele-
mentów zewnętrznych w jednostkach pływających, 40 Skórnictwo, 
Barwienie skór, Obróbka skór, Wytłaczanie skóry, Garbowanie skóry, 
Cięcie skóry, Pokrywanie skór powłokami ochronnymi, Obróbka skó-
ry i futer, Obróbka tekstyliów, skóry i futer, Łączenie na zamówienie 
materiałów skórzanych na rzecz innych .

(111) 350545 (220) 2021 09 17 (210) 534090
(151) 2022 02 08 (441) 2021 10 25
(732) JESS INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JESS
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .11, 26 .04 .02, 26 .04 .03, 26 .04 .06, 
26 .01 .02, 26 .01 .06, 24 .09 .01, 24 .09 .03, 24 .09 .05

(510), (511) 43 Hotele, Restauracje, Kawiarnie, Usługi hotelarskie, 
Usługi kawiarniane, Usługi gastronomiczne .

(111) 350546 (220) 2021 05 05 (210) 528492
(151) 2021 12 17 (441) 2021 08 30
(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚLĄSKI WĘGIEL Karolinka 27 EKOGROSZEK
(540) 

(591) granatowy, szary
(531) 26 .02 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 4 Antracyt, brykiety węglowe, brykiety materiałów pal-
nych, mieszaniny węgla z biokomponentami i biomasą, miał węglo-
wy, węgiel kamienny, 35 Wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trze-
cich, produktów węglowych i węgla dla umożliwienia konsumentom 
obejrzenia towaru i  dokonania zakupu, w  tym także za  pośrednic-
twem Internetu, usługi hurtowni i składu opału w zakresie oferowa-
nia węgla i  produktów węglopochodnych, rozpowszechnianie ma-
teriałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych 
i reklamowych, 39 Konfekcjonowanie węgla i produktów węglowych 
w worki i pojemniki, dystrybucja, dostawy i magazynowanie węgla 
i produktów węglowych, usługi transportowe .

(111) 350547 (220) 2021 06 02 (210) 529878
(151) 2021 12 27 (441) 2021 08 02
(732) LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HARMONIA
(540) 

(591) zielony, niebieski
(531) 26 .02 .07, 26 .02 .12, 24 .13 .25, 24 .13 .26, 27 .05 .01, 29 .01 .03, 
29 .01 .04
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, optyczne, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
tycznych, Nagrania filmów i  programów telewizyjnych, Nagrania 
obrazu, dźwięku lub muzyki, Publikacje elektroniczne do  pobrania 
dostarczane on-line z baz danych lub z Internetu, Publikacje elektro-
niczne na nośnikach, 16 Wydawnictwa, druki, książki, broszury, mate-
riały dydaktyczne, 35 Sprzedaż artykułów medycznych i leczniczych, 
w tym leków, kosmetyków, aparatury oraz wyposażenia i mebli sto-
sowanych w lecznictwie i szpitalnictwie, 36 Usługi zbiórki funduszy 
na cele dobroczynne, Usługi zarządzania wynajmem i wynajmowa-
niem nieruchomości, Usługi zarządzania inwestycjami w  nierucho-
mości, 39 Usługi transportu, transport sanitarny i  medyczny krajo-
wy i  międzynarodowy, przewóz chorych, pogotowie do  nagłych 
wezwań chorobowych i wypadkowych, 41 Prowadzenie przedszkoli 
i opieki nad dziećmi w wieku szkolnym, Medyczne usługi edukacyj-
ne, usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące zdrowia i profilaktyki 
zdrowotnej, usługi edukacyjne dotyczące farmacji, Organizowanie 
sympozjów, wykładów, konferencji i zjazdów w celach edukacyjnych 
i szkoleniowych, usługi w zakresie tworzenia standardów edukacyj-
nych w zakresie medycyny, zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, Wszyst-
kie wyżej wymienione usługi edukacyjne i szkoleniowe świadczone 
również przez Internet, 42 Usługi prowadzenia prac badawczych 
i  rozwojowych w  zakresie ochrony zdrowia, Badania laboratoryjne, 
genetyczne, medyczne badania naukowe, 43 Prowadzenie żłobków, 
prowadzenie domów opieki dla osób starszych lub potrzebujących 
pomocy, 44 Szpitale, Usługi medyczne, Kliniki medyczne, Usługi 
w  zakresie ochrony zdrowia, usługi stomatologiczne, Medyczne 
badania osób, Opieka pielęgniarska, Placówki rekonwalescencji, 
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Świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, Usługi 
w  zakresie prowadzenia domów spokojnej starości, Usługi domów 
opieki, Usługi rehabilitacji i  rekonwalescencji, Usługi w zakresie ba-
dań przesiewowych, Medyczne usługi oceniania zdrowia i kondycji, 
Usługi doradztwa, informacyjne i konsultingowe w zakresie wszyst-
kich wyżej wymienionych usług .

(111) 350548 (220) 2019 11 26 (210) 507217
(151) 2021 12 13 (441) 2021 08 09
(732) KRYSIK AGNIESZKA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SUKCESja
(510), (511) 38 usługi w zakresie zapewnienie dostępu do treści, stron 
internetowych i portali, udostępnianie serwisów on-line, w tym blogów .

(111) 350549 (220) 2021 02 01 (210) 524007
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ-
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMGW INSTITUTE OF METEOROLOGY AND WATER 
MANAGEMENT NATIONAL RESEARCH INSTITUTE
(540) 

(591) turkusowy, granatowy, biały
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .04, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 26 .01 .21, 26 .13 .01, 
27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .11 .08, 26 .11 .09
(510), (511) 42 Ekspertyzy-badania i analizy naukowe, Prowadzenie la-
boratoriów chemicznych, Usługi doradcze w zakresie ochrony środo-
wiska, Usługi badawcze w zakresie ochrony środowiska, Usługi osłony 
hydrometeorologicznej, Badania techniczne w  zakresie ochrony bu-
dowli hydrotechnicznych, Monitoring jakości wód i powietrza .

(111) 350550 (220) 2021 02 01 (210) 524010
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ-
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMGW INSTYTUT METEOROLOGII I  GOSPODARKI WODNEJ 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
(540) 

(591) turkusowy, granatowy, biały
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .04, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 26 .01 .21, 26 .13 .01, 
27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .11 .08, 26 .11 .09

(510), (511) 42 Ekspertyzy-badania i  analizy naukowe, Prowadze-
nie laboratoriów chemicznych, Usługi doradcze w zakresie ochrony 
środowiska, Usługi badawcze w zakresie ochrony środowiska, Usłu-
gi osłony hydrometeorologicznej, Badania techniczne w  zakresie 
ochrony budowli hydrotechnicznych, Monitoring jakości wód i  po-
wietrza .

(111) 350551 (220) 2014 02 20 (210) 425147
(151) 2015 06 03 (441) 2014 06 09
(732) NOWARA MAREK DOLNOŚLĄSKI PARK PRZEMYSŁOWO-
HANDLOWY, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTER-SYSTEM
(540) 

(591) czarny, czerwony, niebieski
(531) 07 .03 .11, 24 .15 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 usługi w  zakresie: doradztwa i  pomocy w  zarządza-
niu przedsięwzięciami obrotem nieruchomościami, organizowania 
przedsięwzięć inwestycyjnych w celu budowy i/lub przygotowania 
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczania, gruntów dla budownictwa, zaso-
bów lokalowych i nieruchomości przeznaczonych do zagospodaro-
wania, sprzedaży, najmu lub użyczenia, organizowania przetargów 
na  rynku obrotu nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi 
i  lokalami mieszkalnymi, organizowania wystaw, targów i  promo-
cji obrotu nieruchomościami w  celach handlowych i  reklamowych, 
pośrednictwa w  celu kojarzenia kontrahentów i  zawierania umów 
handlowych, marketing w obrocie nieruchomościami, 37 usługi do-
tyczące robót: ogólnobudowlanych, wykończeniowych, remonto-
wych, montażowych, drogowych, mostowych, termoizolacyjnych, 
ochrony antykorozyjnej, uzbrajania terenów dla budownictwa, wy-
konawstwa instalacji: wodno-kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, 
elektrycznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, konstrukcji bu-
dowlanych i pokryć dachowych, usługi w zakresie: budowy, konser-
wacji, remontów bieżących i kapitalnych, budynków i obiektów usłu-
gowo-mieszkalnych, osiedli mieszkaniowych wraz z  infrastrukturą, 
zarządzania i  administrowania budynkami, informacji budowlanej, 
nadzoru budowlanego, wynajmu sprzętu i  maszyn budowlanych, 
42 usługi w  zakresie: projektowania budynków, obiektów przemy-
słowych, osiedli, placów zabaw, dekoracji wnętrz, technologii mon-
tażu konstrukcji budowlanych, doradztwa budowlanego, ekspertyz 
budowlanych, kosztorysowania, opracowywania analiz techniczno-
-ekonomicznych, usługi geodezyjne i kartograficzne .

(111) 350552 (220) 2021 02 01 (210) 524012
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ-
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMGW INSTYTUT METEOROLOGII I  GOSPODARKI WODNEJ 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
(540) 

(591) czarny, szary, biały
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .04, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 26 .01 .21, 26 .11 .08, 
26 .11 .09, 26 .13 .01, 29 .01 .13
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(510), (511) 42 Ekspertyzy-badania i  analizy naukowe, Prowadze-
nie laboratoriów chemicznych, Usługi doradcze w zakresie ochrony 
środowiska, Usługi badawcze w zakresie ochrony środowiska, Usłu-
gi osłony hydrometeorologicznej, Badania techniczne w  zakresie 
ochrony budowli hydrotechnicznych, Monitoring jakości wód i  po-
wietrza .

(111) 350553 (220) 2021 02 01 (210) 524013
(151) 2021 12 21 (441) 2021 09 06
(732) INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ-
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMGW INSTITUTE OF METEOROLOGY AND WATER 
MANAGEMENT NATIONAL RESEARCH INSTITUTE
(540) 

(591) czarny, szary, biały
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .04, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 26 .01 .21, 27 .05 .01, 
26 .11 .08, 26 .11 .09, 26 .13 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 42 Ekspertyzy-badania i  analizy naukowe, Prowadze-
nie laboratoriów chemicznych, Usługi doradcze w zakresie ochrony 
środowiska, Usługi badawcze w zakresie ochrony środowiska, Usłu-
gi osłony hydrometeorologicznej, Badania techniczne w  zakresie 
ochrony budowli hydrotechnicznych, Monitoring jakości wód i  po-
wietrza .

(111) 350554 (220) 2020 06 29 (210) 515352
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) VYNN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilcza Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BASE VV VICTORIA VYNN pure CREAMY HYBRID SALON BASE 
IT’S ME
(540) 

(591) biały, czarny, srebrny, szary
(531) 19 .07 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .14

(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do  pielęgnacji stóp, dłoni i  pa-
znokci, lakiery do  paznokci, odżywki do  paznokci, rozpuszczalniki 
do  lakierów do  paznokci, peelingi, preparaty natłuszczające skórę 
stóp i  dłoni, preparaty do  demakijażu, maseczki kosmetyczne, ma-
seczki kosmetyczne do pielęgnacji stóp i dłoni, mleczko kosmetycz-
ne, preparaty kosmetyczne do  pielęgnacji skóry, w  tym skóry stóp 
i dłoni, toniki kosmetyczne, olejki kosmetyczne .

(111) 350555 (220) 2019 10 15 (210) 505679
(151) 2022 01 12 (441) 2019 12 16
(732) ŹREBIEC TOMASZ LONG LIFE, Korczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LONGLIFE
(540) 

(591) granatowy, srebrny, złoty, szary
(531) 26 .01 .02, 26 .01 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 9 urządzenia do  oddychania inne niż do  użytku me-
dycznego, urządzenia do  oddychania inne niż do  sztucznego od-
dychania, elektroniczne symulatory sportowe do  treningu [sprzęt 
komputerowy i  sprzęt do  nauczania na  bazie oprogramowania], 
elektroniczne symulatory sportowe do treningu, generatory gazu 
do  celów laboratoryjnych, generatory gazu i  powietrza do  eks-
perymentów naukowych w  laboratoriach, hiperbaryczne komory 
tlenowe nie do celów medycznych, urządzenia do diagnozy [w ce-
lach naukowych], 10 hiperbaryczne komory tlenowe do  celów 
medycznych, koncentratory tlenu do  zastosowań medycznych, 
aparatura do  leczenia dolegliwości płucnych, aparatura medycz-
na do  leczenia chorób układu oddechowego, aparatura medycz-
na wspomagająca oddychanie, generatory ozonu do  użytku przy 
przeprowadzaniu terapii ozonem, aparaty i instrumenty medyczne 
i weterynaryjne, urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-reha-
bilitacyjnych, 41 doradztwo w zakresie treningu fizycznego, usługi 
w  zakresie treningu fizycznego, udostępnianie obiektów i  sprzę-
tu treningowego, usługi siłowni związane z  treningiem siłowym, 
usługi treningowe siłowe i  poprawiające kondycję, udostępnianie 
obiektów i  sprzętu do  treningu sportowego, doradztwo w  zakre-
sie sprawności fizycznej, fitness kluby, nadzorowanie ćwiczeń fi-
zycznych, nauczanie, trening i  instruktaż sportowy, prowadzenie 
ośrodków sprawności fizycznej, prowadzenie zajęć poprawiających 
kondycję fizyczną, szkolenia sportowe, szkolenia w zakresie spraw-
ności fizycznej, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji 
fizycznej, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, trenowanie, udo-
stępnianie obiektów i  sprzętu do ćwiczeń i fitness, udostępnianie 
obiektów i  sprzętu dla klubów zdrowia [ćwiczenia fizyczne], udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do utrzymywania dobrej kondycji fi-
zycznej, udostępnianie obiektów i sprzętu dla ćwiczeń grupowych, 
udostępnianie sprzętu sportowego, usługi fitness klubów, usługi 
ośrodków sprawności fizycznej, usługi klubów zdrowia i  sal gim-
nastycznych, usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej 
[fitness klub], usługi klubów zdrowia [fitness], usługi szkoleniowe 
w  zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, usługi tre-
nerskie, usługi trenerskie w  zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], 
usługi trenerskie w  zakresie zajęć sportowych, usługi trenerskie 
w zakresie sportu, usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, 
wynajmowanie obiektów sportowych, 44 wypożyczanie komór 
dekompresyjnych (hiperbarycznych), wynajem sprzętu do  celów 
medycznych, usługi medyczne .

(111) 350556 (220) 2021 03 10 (210) 525920
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) LV solution společnost s ručenim omezeným,  
Český Téšin (CZ)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) betters
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(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 24 .13 .05, 24 .13 .09, 24 .13 .14, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe, Urządzanie gier hazardowych 
(w  szczególności zakładów wzajemnych), w  tym gier hazardowych 
organizowanych przez sieć internet (online) oraz na  urządzeniach, 
maszynach i  terminalach do  gier hazardowych (zakładów wzajem-
nych), Udostępnianie obiektów wykorzystywanych do  oferowania 
gier hazardowych, w  szczególności zakładów wzajemnych, w  tym 
organizowanych przez sieć internet (online), Usługi informacyjne 
i doradcze w zakresie: usług rozrywkowych, gier hazardowych, udo-
stępniania obiektów wykorzystywanych do  oferowania gier hazar-
dowych .

(111) 350557 (220) 2021 03 16 (210) 526123
(151) 2021 12 28 (441) 2021 08 30
(732) OLSEN RUDY HOUSE AND ME RUDY MICHAEL OLSEN, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GELATO mio GELATO
(540) 

(531) 26 .01 .01, 27 .05 .01, 27 .05 .25
(510), (511) 30 Lody, Wyroby lodowe, Sorbety, Desery lodowe, Lodo-
we słodycze, Wyroby cukiernicze, Lód, Bloki lodu, Kostki lodu, Napoje 
z lodów, Mrożone napoje [frappe], Kawa, Herbata, Czekolada, Kakao, 
Napoje mrożone na bazie kawy, napoje z lodów, herbaty, czekolady, 
kakao, 43 Usługi świadczone przez lodziarnie, kafeterie, kawiarnie, 
cukiernie, bary kawowe, restauracje, Przygotowanie lodów oraz de-
serów lodowych na zamówienie oraz ich dostawa (catering), Usługi 
zaopatrzenia w żywność i napoje, Dostarczanie żywności i napojów 
za pośrednictwem furgonetek, Usługi gastronomiczne, Usługi cate-
ringowe .

(111) 350558 (220) 2021 04 27 (210) 528124
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) SWOROWSKI ADAM, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AVE
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą .

(111) 350559 (220) 2021 03 05 (210) 525590
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1985 GZELLA WĘDLINY Z  BORÓW BOROWIACKIE SKARBY 
krucha BOROWIACKA KIEŁBASA PREMIUM Propozycja dla 

koneserów, ceniących produkty regionalne o unikalnej recepturze . 
Kwintesencję smaku uzyskano dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości 
składników, a  także specjalnie dobranej kompozycji przypraw, 
takich jak czosnek czy  gorczyca . 100 g PRODUKTU UZYSKANO ZE 
120 g MIĘSA GWARANCJA JAKOŚCI Wędliny z Borów Tucholskich
(540) 

(591) zielony, biały, czerwony, czarny, brązowy, szary, 
jasnoniebieski
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 05 .01 .01, 05 .01 .07, 
05 .01 .16, 25 .07 .02, 26 .04 .02, 26 .04 .10, 26 .04 .12, 26 .04 .16, 26 .04 .18, 
26 .11 .03, 26 .01 .01, 26 .01 .17, 26 .01 .18
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, dania gotowe na bazie mięsa .

(111) 350560 (220) 2021 03 05 (210) 525591
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW PREMIUM QUALITY Kiełbaski z  Szynki O  SMAKU 
FRANCUSKIM Z  DODATKIEM ŻÓŁTEGO SERA BEZ DODATKU 
FOSFORANÓW GLUTAMINIANU SODU
(540) 

(591) zielony, brązowy, beżowy, żółty, pomarańczowy, czerwony, 
czarny, niebieski, jasnoniebieski
(531) 05 .01 .03, 08 .03 .08, 08 .05 .03, 25 .05 .25, 26 .01 .01, 26 .01 .18, 
26 .11 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .15, 26 .04 .02, 26 .04 .18
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(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, dania gotowe na bazie mięsa .

(111) 350561 (220) 2021 03 05 (210) 525592
(151) 2022 01 04 (441) 2021 09 20
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW PREMIUM QUALITY Kiełbaski z  Szynki O  SMAKU 
HISZPAŃSKIM NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 90% MIĘSA BEZ DODATKU 
FOSFORANÓW GLUTAMINIANU SODU
(540) 

(591) zielony, biały, brązowy, beżowy, żółty, pomarańczowy, 
czerwony, czarny
(531) 05 .01 .03, 08 .05 .03, 25 .05 .25, 26 .01 .01, 26 .01 .18, 26 .11 .03, 
26 .04 .02, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, dania gotowe na bazie mięsa .

(111) 350562 (220) 2021 05 18 (210) 529002
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) ŻYGADŁO ERYKA, Żórawina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOLD & BEAUTIFUL
(540) 

(591) biały, złoty, fioletowy, ciemnoróżowy, jasnoróżowy
(531) 26 .01 .16, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi 
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Higiena i pielęgnacja uro-
dy istot ludzkich, Higiena i  pielęgnacja urody dla ludzi, Doradztwo 
dotyczące urody, Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w zakresie urody, 
Doradztwo świadczone za  pośrednictwem Internetu w  dziedzinie 
pielęgnacji ciała i urody, Usługi medyczne, Udzielanie informacji do-
tyczących medycyny .

(111) 350563 (220) 2021 05 17 (210) 528941
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) BIZON ANDRZEJ, Sędziszów Małopolski (PL);
BIZON MARCIN, Warszawa (PL)

(540) (znak słowny)
(540) KFK
(510), (511) 36 Usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, Informacja 
finansowa, usługi doradcze i  konsultingowe w  zakresie finansów, 
Administrowanie finansami, Alokacja aktywów, Dokonywanie trans-
akcji finansowych, Doradztwo w  dziedzinie zarządzania ryzykiem 
[finansowym], Działalność finansowa, Finansowanie przedsiębiorstw 
gospodarczych, Finansowanie przedsięwzięć biznesowych, Finan-
sowe usługi związane z  oszczędnościami, Inwestycje finansowe, 
Niezależne doradztwo w zakresie planowania finansowego, Opieka 
finansowa, Organizowanie finansów dla firm, Organizowanie trans-
akcji finansowych, Osobiste usługi finansowe, Planowanie i  zarzą-
dzanie finansowe, Planowanie majątkowe [porządkowanie spraw 
finansowych], Pośrednictwo w usługach finansowych, Pozyskiwanie 
kapitału, Pozyskiwanie kapitału finansowego, Transakcje finansowe, 
Udzielanie informacji i analiz za pośrednictwem Internetu w dziedzi-
nie inwestycji finansowych, Usługa zapewniania finansów dla przed-
siębiorstw, Usługi agencyjne w zakresie dodatkowych zabezpieczeń, 
Usługi doradztwa finansowego w  zakresie zarządzania ryzykiem, 
Usługi finansowania w zakresie zabezpieczania funduszy dla przed-
siębiorstw, Usługi finansowania w zakresie zabezpieczania funduszy, 
Usługi finansowe, Usługi finansowe dla spółek, Usługi finansowe 
dotyczące programów akcjonariatu prywatnego, Usługi finansowe 
świadczone przez Internet, Usługi finansowe świadczone za pomocą 
środków elektronicznych, Usługi finansowe świadczone za  pośred-
nictwem Internetu i za pomocą telefonu, Usługi finansowe świadczo-
ne przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej 
lub Internetu, Usługi finansowe z  zakresu zarządzania majątkiem, 
Usługi finansowe związane z oszczędzaniem, Usługi finansowe zwią-
zane z  działalnością gospodarczą, Usługi finansowo-inwestycyjne, 
Usługi inwestycyjne w zakresie zmiennego ubezpieczenia, Usługi in-
westycyjne w zakresie kapitału wysokiego ryzyka i kapitału na przed-
sięwzięcia, Usługi oceny ryzyka finansowego, Usługi pośrednictwa 
finansowego, Usługi w zakresie kapitału ryzyka i zarządzania kapita-
łem ryzyka, Usługi w zakresie obrotu finansowego, Usługi w zakresie 
prywatnego lokowania i  inwestowania kapitału wysokiego ryzyka, 
Usługi w zakresie zarządzania aktywami, Usługi w zakresie zarządza-
nia finansami, Usługi zarządzania finansami świadczone za pośred-
nictwem Internetu, Usługi związane z  inwestycjami przynoszącymi 
stałe dochody, Usługi związane z  oszczędnościami i  pożyczkami, 
Zapewnianie finansowania, Zapewnienie finansowania dla firm, Za-
pewnienie finansowania dla przedsiębiorstw, Zarządzanie aktywa-
mi, Zarządzanie aktywami finansowymi, Zarządzanie aktywami i za-
rządzanie portfolio, Zarządzanie aktywami na  rzecz osób trzecich, 
Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansami dla firm, Zarządzanie 
finansami korporacyjnymi, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, 
Zarządzanie finansowe w zakresie kapitału ryzyka, kapitału inwesty-
cyjnego i kapitału rozwojowego, Zarządzanie finansowe za pośred-
nictwem Internetu, Zarządzanie kapitałem, Zarządzanie majątkiem, 
Zarządzanie powiernicze inwestycjami, Administracja w  zakresie 
ubezpieczeń, Administrowanie planami ubezpieczeniowymi, Admi-
nistrowanie systemami ubezpieczenia grupowego, Agencje ubez-
pieczeń na  życie, Agencje ubezpieczeniowe, Badania dotyczące 
ubezpieczeń, Badania w zakresie ubezpieczeń, Doradztwo finanso-
we i  ubezpieczeniowe, Doradztwo ubezpieczeniowe, Doradztwo 
w  sprawach ubezpieczeniowych, Doradztwo w  zakresie ubezpie-
czeń na życie, Informacja o ubezpieczeniach, Informacje dotyczące 
reasekuracji, Obsługa roszczeń z tytułu ubezpieczeń, Organizowanie 
ubezpieczenia, Podawanie wysokości składek ubezpieczeniowych, 
Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w  ubezpieczeniach 
od następstw nieszczęśliwych wypadków, Pośrednictwo w usługach 
doradczych w zakresie ubezpieczeń, Pośrednictwo w zakresie ubez-
pieczeń na  życie, Pośrednictwo w  zakresie ubezpieczeń innych niż 
na życie, Świadczenie usług ubezpieczeniowych na rzecz firm ubez-
pieczeniowych, Świadczenie usług w  zakresie ubezpieczeń na  ży-
cie, Ubezpieczenia bankowe, Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, 
Ubezpieczenia (Doradztwo w sprawach-), Ubezpieczenia dotyczące 
własności, Ubezpieczenia hipoteczne, Ubezpieczenia (Informacje 
w sprawach-), Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], Ubezpie-
czenia na życie, Ubezpieczenia od odpowiedzialności osób trzecich, 
Ubezpieczenia od  odpowiedzialności zawodowej, Ubezpieczenia 
od  wypadków, Ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, Ubez-
pieczenie zdrowotne, Udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, 
Udostępnianie informacji o działalności ubezpieczeniowej, Udziela-
nie informacji dotyczących usług finansowych i ubezpieczeniowych, 
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Udzielanie informacji dotyczących obliczania składek ubezpiecze-
niowych, Udzielanie informacji online dotyczących ubezpieczeń 
z  komputerowej bazy danych lub Internetu, Udzielanie informacji 
związanych z pośrednictwem w zakresie ubezpieczeń na życie, Usłu-
gi agencji ubezpieczeniowej, Usługi agencji ubezpieczeniowej i po-
średnictwa ubezpieczeniowego, Usługi doradcze dotyczące umów 
ubezpieczeniowych, Usługi doradcze dotyczące roszczeń ubezpie-
czeniowych, Usługi doradcze i  informacyjne dotyczące pośrednic-
twa ubezpieczeniowego, Usługi doradcze w  zakresie ubezpieczeń, 
Usługi doradztwa i  pośrednictwa związane z  ubezpieczeniami 
zdrowotnymi, Usługi doradztwa i  pośrednictwa związane z  ubez-
pieczeniami na  życie, Usługi doradztwa i  pośrednictwa związane 
z  ubezpieczeniami domu, Usługi doradztwa i  pośrednictwa zwią-
zane z ubezpieczeniami od wypadków, Usługi doradztwa związane 
z ubezpieczeniem na życie, Usługi finansowe świadczone przez firmy 
ubezpieczeniowe, Usługi finansowe związane z  ubezpieczeniami, 
Usługi informacyjne i  doradztwo dotyczące warunków ubezpie-
czeń, Usługi informacyjne i  konsultacyjne w  zakresie ubezpieczeń 
i finansów, Usługi informacyjne związane z ubezpieczeniem, Usługi 
konsultacyjne i  informacyjne dotyczące ubezpieczenia, Usługi pla-
nowania związane z ubezpieczeniami na życie, Usługi pośrednictwa 
ubezpieczeniowego, Usługi pośrednictwa w  zakresie ubezpieczeń 
medycznych, Usługi ubezpieczeń osobistych, Usługi ubezpieczenio-
we dotyczące życia, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące funduszy 
emerytalnych, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, 
Usługi ubezpieczeniowe dotyczące mienia, Usługi ubezpieczeniowe 
w  zakresie zapewniania środków finansowych w  nagłych wypad-
kach, Usługi ubezpieczeniowe w zakresie ochrony kierowców, Usługi 
ubezpieczeniowe związane z planowaniem awaryjnym, Usługi ubez-
pieczeniowe związane z umowami kredytowymi, Usługi w zakresie 
doradztwa finansowego dotyczące ubezpieczenia na  życie, Usługi 
w  zakresie obligacji, Usługi w  zakresie ubezpieczeń na  życie, Usłu-
gi zarządzania ubezpieczeniami, Wyliczanie stawek składek ubez-
pieczeniowych, Zarządzanie portfelami ubezpieczeń, Zarządzanie 
ubezpieczeniami grupowymi, Usługi kredytowania nieruchomości, 
Ubezpieczenia, Udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzi-
nie wyceny finansowej, Gwarantowanie ubezpieczeń .   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 350564 (220) 2021 03 02 (210) 525391
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) BADAPAK-BOROWSKI, BIEGANOWSKI SPÓŁKA JAWNA, 
Bieniewiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BadaPak
(540) 

(591) ciemnoniebieski, czerwony, biały
(531) 05 .07 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do  celów medycznych, Diete-
tyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Suplementy 
żywnościowe, Żywność dla diabetyków, 29 Kiełbaski wegetariań-
skie, Wędliny wegetariańskie, Oleje jadalne, Przekąski ziemniaczane, 
Chipsy owocowe, Skórki owocowe, Owoce lukrowane, Soki roślin-
ne do  gotowania, Daktyle, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, 
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Orzechy przetworzone, Oleje 
mieszane do żywności, Gotowe posiłki zawierające głównie jajka, 30 
Majonez wegański, Ciasta wegańskie, Wyroby piekarnicze bezglute-
nowe, Artykuły spożywcze ze zbóż, Przekąski wieloziarniste, Herba-
ta, Mieszanki herbat, Kawa, Mieszanki przypraw, Mąka, Przyprawy, 
Ryż, Kasze, Przekąski słone, 32 Koktajle jako bezalkoholowe napo-
je owocowe, Napoje bezalkoholowe, Napoje z  soku warzywnego, 
bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, 
Niegazowane napoje bezalkoholowe, Soki, Bezalkoholowe wyciągi 
z owoców, Esencje do produkcji napojów, 35 Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z  kawą, Usługi sprzedaży detalicznej za  zamówieniem poczto-
wym związane z artykułami spożywczymi .

(111) 350565 (220) 2021 03 10 (210) 525847
(151) 2022 01 13 (441) 2021 09 27
(732) SMART NANOTECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA,  
Alwernia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILVCare
(540) 

(531) 02 .09 .15, 27 .05 .01
(510), (511) 1 Środki zabezpieczające przed wilgocią, Preparaty 
do impregnowania, Preparaty wchłaniające wilgoć, Preparaty zapo-
biegające powstawaniu rdzy, Preparaty zapobiegające powstawa-
niu plam, Preparaty antystatyczne inne niż do  użytku domowego, 
Wszystkie wymienione środki i preparaty również w postaci zawie-
rającej nanocząstki metali, 3 Środki do  czyszczenia powierzchni, 
Środki do  mycia powierzchni, Środki do  konserwacji powierzchni, 
Środki do  renowacji powierzchni, Środki do  odtłuszczania, Środki 
do usuwania kamienia, Środki do nabłyszczania, Środki do pastowa-
nia, Preparaty antystatyczne do  użytku domowego, Dezodoranty, 
Wszystkie wymienione środki i preparaty również w postaci zawie-
rającej nanocząstki metali, 5 Środki biobójcze, Środki dezynfekcyjne, 
Płyny dezynfekcyjne, Żele dezynfekcyjne, Aerozole dezynfekcyjne, 
Środki bakteriobójcze, Środki grzybobójcze, Dezodoranty pomiesz-
czeń, Wszystkie wymienione środki również w postaci zawierającej 
nanocząstki metali .

(111) 350566 (220) 2021 05 28 (210) 529687
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 16
(732) MAIN Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q HOTEL
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Elektro-
niczne usługi informacyjne związane z  hotelami, Hotele, hostele 
i  pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i  turystyczne, Organizo-
wanie zakwaterowania w  hotelach, Rezerwacja pokoi hotelowych 
dla podróżnych, Rezerwacja zakwaterowania w  hotelach, Rezerwa-
cja zakwaterowania hotelowego, Rezerwacja miejsca w  hotelach, 
Świadczenie usług w  zakresie rezerwacji zakwaterowania w  hote-
lach, Udostępnianie informacji na  temat zakwaterowania przez In-
ternet, Udostępnianie informacji o  tymczasowym zakwaterowaniu 
za pośrednictwem, Udostępnienie miejsc noclegowych w hotelach, 
Usługi hotelowe, Usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednic-
twem Internetu, Usługi rezerwacji pokoi, Usługi w zakresie rezerwa-
cji miejsc hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania 
w hotelach, Usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, Usługi 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi w zakresie zakwatero-
wania w hotelach, Zapewnienie zakwaterowania w hotelach, Zapew-
nienie zakwaterowania w hotelach i motelach .

(111) 350567 (220) 2021 05 28 (210) 529688
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 16
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(732) MAIN Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q HOTEL
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Elektro-
niczne usługi informacyjne związane z  hotelami, Hotele, hostele 
i  pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i  turystyczne, Organizo-
wanie zakwaterowania w  hotelach, Rezerwacja pokoi hotelowych 
dla podróżnych, Rezerwacja zakwaterowania w  hotelach, Rezerwa-
cja zakwaterowania hotelowego, Rezerwacja miejsca w  hotelach, 
Świadczenie usług w  zakresie rezerwacji zakwaterowania w  hote-
lach, Udostępnianie informacji na  temat zakwaterowania przez In-
ternet, Udostępnianie informacji o  tymczasowym zakwaterowaniu 
za pośrednictwem, Udostępnienie miejsc noclegowych w hotelach, 
Usługi hotelowe, Usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednic-
twem Internetu, Usługi rezerwacji pokoi, Usługi w zakresie rezerwa-
cji miejsc hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania 
w hotelach, Usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, Usługi 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi w zakresie zakwatero-
wania w hotelach, Zapewnienie zakwaterowania w hotelach, Zapew-
nienie zakwaterowania w hotelach i motelach .

(111) 350568 (220) 2021 05 28 (210) 529689
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 16
(732) MAIN Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q HOTEL
(540) 

(591) ciemnoniebieski, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Elektro-
niczne usługi informacyjne związane z  hotelami, Hotele, hostele 
i  pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i  turystyczne, Organizo-
wanie zakwaterowania w  hotelach, Rezerwacja pokoi hotelowych 
dla podróżnych, Rezerwacja zakwaterowania w  hotelach, Rezerwa-
cja zakwaterowania hotelowego, Rezerwacja miejsca w  hotelach, 
Świadczenie usług w  zakresie rezerwacji zakwaterowania w  hote-
lach, Udostępnianie informacji na  temat zakwaterowania przez In-
ternet, Udostępnianie informacji o  tymczasowym zakwaterowaniu 
za  pośrednictwem internetu, Udostępnienie miejsc noclegowych 
w  hotelach, Usługi hotelowe, Usługi rezerwacji hoteli świadczone 
za  pośrednictwem Internetu, Usługi rezerwacji pokoi, Usługi w  za-
kresie rezerwacji miejsc hotelowych, Usługi w  zakresie rezerwacji 
zakwaterowania w  hotelach, Usługi w  zakresie rezerwacji pokojów 
hotelowych, Usługi w  zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi 
w zakresie zakwaterowania w hotelach, Zapewnienie zakwaterowa-
nia w hotelach, Zapewnienie zakwaterowania w hotelach i motelach .

(111) 350569 (220) 2021 05 28 (210) 529690
(151) 2021 12 15 (441) 2021 08 16
(732) MAIN Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q HOTEL
(540) 

(591) ciemnoniebieski, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Elektro-
niczne usługi informacyjne związane z  hotelami, Hotele, hostele 
i  pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i  turystyczne, Organizo-
wanie zakwaterowania w  hotelach, Rezerwacja pokoi hotelowych 
dla podróżnych, Rezerwacja zakwaterowania w  hotelach, Rezerwa-
cja zakwaterowania hotelowego, Rezerwacja miejsca w  hotelach, 
Świadczenie usług w  zakresie rezerwacji zakwaterowania w  hote-
lach, Udostępnianie informacji na  temat zakwaterowania przez In-
ternet, Udostępnianie informacji o  tymczasowym zakwaterowaniu 
za  pośrednictwem internetu, Udostępnienie miejsc noclegowych 
w  hotelach, Usługi hotelowe, Usługi rezerwacji hoteli świadczone 
za  pośrednictwem Internetu, Usługi rezerwacji pokoi, Usługi w  za-
kresie rezerwacji miejsc hotelowych, Usługi w  zakresie rezerwacji 
zakwaterowania w  hotelach, Usługi w  zakresie rezerwacji pokojów 
hotelowych, Usługi w  zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi 
w zakresie zakwaterowania w hotelach, Zapewnienie zakwaterowa-
nia w hotelach, Zapewnienie zakwaterowania w hotelach i motelach .

(111) 350570 (220) 2021 08 04 (210) 532409
(151) 2022 01 11 (441) 2021 09 27
(732) KWAZAR CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Budy Grzybek (PL)
(558) (znak kolor/kolory)
(540)
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 29 .01 .12
(510), (511) 8 Ręcznie obsługiwane opryskiwacze rolnicze i ogrodnicze .

(111) 350571 (220) 2021 08 17 (210) 532899
(151) 2022 01 19 (441) 2021 09 13
(732) TORUS GDYNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kompas
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 35 Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Reklama zewnętrzna, Usługi marketingowe, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą w  zakresie projektów budowlanych, Ba-
dania dotyczące działalności gospodarczej, Badania rynkowe, Ba-
dania w  zakresie biznesu, Udostępnianie informacji o  działalności 
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gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi public 
relations, 36 Agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu nie-
ruchomości, pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, wycena 
nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, wynajem powierzchni 
biurowej, wynajem mieszkań, pobieranie czynszu, wynajem nieru-
chomości, 37 Budownictwo, konsultacje budowlane, nadzór budow-
lany, 39 Wynajmowanie garaży, wynajmowanie miejsc parkingo-
wych, wynajmowanie magazynów, 41 Organizowanie i prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowa-
nie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Publiko-
wanie on-line elektronicznych książek i czasopism, 42 Projektowanie 
budowlane, projektowanie urbanistyczne, usługi architektoniczne, 
projektowanie dekoracji wnętrz, 43 Wynajmowanie sal na zebrania, 
Usługi restauracyjne, Restauracje samoobsługowe, Bary szybkiej ob-
sługi [snack-bary], Kafeterie [bufety] .

(111) 350572 (220) 2021 08 18 (210) 532993
(151) 2022 01 03 (441) 2021 09 13
(732) EUROWAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMART CHIPS
(540) 

(591) czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .01
(510), (511) 30 Chipsy ryżowe, Chipsy kukurydziane, Chipsy [produk-
ty zbożowe], Chipsy tortilla, Chrupki kukurydziane, Chrupki ryżowe, 
Chrupki zbożowe, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski na bazie 
pszenicy, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski 
składające się głównie z ryżu, Przekąski składające się z produktów 
zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Przekąski wykonane z  ryżu, 
Przekąski z  kukurydzy, Przekąski wytwarzane z  produktów zbo-
żowych, Przekąski wykonane z  mąki razowej, Przekąski wykonane 
z mąki kukurydzianej, Przekąski wykonane z mąki zbożowej, Przeką-
ski wykonane z mąki ryżowej, Przekąski przygotowane z mąki ziem-
niaczanej .

(111) 350573 (220) 2021 07 26 (210) 532049
(151) 2022 01 05 (441) 2021 09 20
(732) DEMIANENKO ANASTASIIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 4 HANDS
(510), (511) 44 Manicure, pedicure, usługi kosmetyczne .

(111) 350574 (220) 2021 09 03 (210) 533600
(151) 2022 01 18 (441) 2021 10 04
(732) MARCIŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzebinia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M MARCIŃSCY pomagamy oddłużamy inwestujemy
(540) 

(591) niebieski
(531) 24 .01 .15, 24 .09 .03, 24 .09 .07, 24 .01 .17, 26 .11 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami .

(111) 350575 (220) 2021 09 06 (210) 533566
(151) 2022 01 27 (441) 2021 10 11
(732) TERRAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SŁODKIE SKARBY ZIEMI terravita
(540) 

(591) biały, czerwony, złoty
(531) 27 .05 .01, 25 .01 .15, 29 .01 .13, 26 .13 .25, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 
26 .01 .16, 26 .04 .04, 26 .04 .22, 26 .11 .03, 26 .11 .07, 26 .11 .09, 26 .11 .12
(510), (511) 30 Czekolada, cukierki, pralinki, karmelki, batony czeko-
ladowe, krem czekoladowy, krem czekoladowo-orzechowy, wyroby 
cukiernicze, wyroby piekarnicze, krakersy w czekoladzie, ciasteczka, 
słodycze, słodycze na choinkę, polewy czekoladowe, wyroby czeko-
ladopodobne, czekoladki, figurki czekoladowe, sezamki, galaretki 
jako słodycze .

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) 035875 (180) 2032 08 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 042879 (180) 2031 09 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 043370 (180) 2032 04 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 050399 (180) 2032 02 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 050856 (180) 2032 04 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 051277 (180) 2032 09 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 059238 (180) 2032 04 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 059239 (180) 2032 04 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 059276 (180) 2032 06 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 059456 (180) 2032 06 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 059898 (180) 2033 03 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 071737 (180) 2032 05 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 072950 (180) 2031 07 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 073729 (180) 2031 07 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 076367 (180) 2032 05 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 076369 (180) 2032 05 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 076370 (180) 2032 05 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 076903 (180) 2032 04 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 076904 (180) 2032 04 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 077636 (180) 2032 03 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 077820 (180) 2032 11 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 077821 (180) 2032 11 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 078096 (180) 2032 02 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 078293 (180) 2032 03 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 078299 (180) 2032 03 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 078300 (180) 2032 03 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 078302 (180) 2032 03 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 078376 (180) 2032 04 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 078424 (180) 2032 04 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 078425 (180) 2032 04 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 078426 (180) 2032 04 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 078491 (180) 2032 05 18 Prawo przedłużono w całości
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(111) 078645 (180) 2032 04 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 078704 (180) 2032 05 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 079019 (180) 2032 08 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 079114 (180) 2032 09 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 079695 (180) 2032 04 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 080132 (180) 2032 03 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 080834 (180) 2032 03 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 080835 (180) 2032 03 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 080836 (180) 2032 03 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 080865 (180) 2032 04 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 081156 (180) 2032 03 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 081189 (180) 2032 04 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 081365 (180) 2032 02 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 081366 (180) 2032 02 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 081640 (180) 2032 05 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 081737 (180) 2032 04 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 082283 (180) 2032 03 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 082789 (180) 2032 03 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 083466 (180) 2033 01 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 083697 (180) 2032 09 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 084799 (180) 2032 11 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 085057 (180) 2031 12 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 086087 (180) 2032 04 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 086117 (180) 2033 02 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 086423 (180) 2033 02 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 087839 (180) 2032 04 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 103917 (180) 2032 04 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 103918 (180) 2032 04 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 146791 (180) 2032 04 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 161163 (180) 2031 10 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 161164 (180) 2031 10 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 163325 (180) 2032 04 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 163578 (180) 2032 04 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 163582 (180) 2032 04 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 163583 (180) 2032 04 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 163584 (180) 2032 04 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 163684 (180) 2032 03 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 163685 (180) 2032 03 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 163837 (180) 2032 04 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 163838 (180) 2032 04 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 163839 (180) 2032 04 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 163840 (180) 2032 04 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 164051 (180) 2032 04 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 164350 (180) 2032 05 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 164352 (180) 2032 05 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 164519 (180) 2032 04 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 164520 (180) 2032 04 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 164608 (180) 2032 04 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 164615 (180) 2032 06 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 164645 (180) 2032 04 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 164771 (180) 2032 04 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 165137 (180) 2032 04 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 165138 (180) 2032 04 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 165139 (180) 2032 04 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 165140 (180) 2032 04 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 165207 (180) 2032 04 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 165416 (180) 2032 05 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 165420 (180) 2032 05 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 165422 (180) 2032 05 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 165456 (180) 2032 04 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 165503 (180) 2032 05 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 165743 (180) 2032 04 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 165747 (180) 2032 04 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 165748 (180) 2032 04 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 165749 (180) 2032 04 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 165751 (180) 2032 04 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 165752 (180) 2032 04 29 Prawo przedłużono w całości

(111) 165753 (180) 2032 04 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 165754 (180) 2032 04 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 165755 (180) 2032 04 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 165756 (180) 2032 04 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 165757 (180) 2032 04 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 165758 (180) 2032 04 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 165909 (180) 2032 05 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 166240 (180) 2032 06 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 166428 (180) 2032 04 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 166466 (180) 2032 04 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 166469 (180) 2032 05 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 166539 (180) 2032 05 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 166921 (180) 2032 04 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 166958 (180) 2032 08 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 167103 (180) 2032 07 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 167376 (180) 2032 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 167377 (180) 2032 03 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 167663 (180) 2032 05 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 167788 (180) 2032 06 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 167917 (180) 2032 04 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 168123 (180) 2032 09 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 168806 (180) 2032 09 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 169661 (180) 2032 11 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 170093 (180) 2032 05 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 170115 (180) 2032 06 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 170143 (180) 2032 07 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 170683 (180) 2032 11 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 170974 (180) 2032 12 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 171028 (180) 2032 05 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 171127 (180) 2032 11 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 171209 (180) 2032 05 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 171559 (180) 2032 01 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 172506 (180) 2032 09 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 173032 (180) 2032 06 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 173487 (180) 2032 08 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 174102 (180) 2032 02 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 174609 (180) 2032 04 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 176423 (180) 2032 09 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 178594 (180) 2032 06 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 178941 (180) 2032 01 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 179006 (180) 2032 04 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 180902 (180) 2032 09 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 182125 (180) 2032 04 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 184266 (180) 2031 12 18 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 6: materiały budow-
lane metalowe, gwoździe, gał-
ki, futryny do  drzwi metalowe, 
haki, klamki, kołatki do  drzwi, 
urządzenia do  otwierania drzwi, 
ograniczniki do  drzwi metalowe, 
okucia do  drzwi, osprzęt meta-
lowy do  drzwi, rolki i  prowadni-
ce do  drzwi, zasuwy do  drzwi, 
dzwonki, drzwi metalowe, garnki 
i  uchwyty metalowe, tabliczki 
identyfikacyjne metalowe, kątow-
niki metalowe, klucze, kłódki, kra-
ty metalowe, konstrukcje stalowe 
lekkie z  rur, prętów, kształtowni-
ków i  blachy, liny metalowe, łań-
cuchy metalowe, łączniki, osprzęt 
i  okucia do  mebli metalowe, na-
rożniki, numery domów metalo-
we, obrotnice, odrzwi metalowe, 
ograniczniki do  drzwi i  okien, 
ogrodzenia, okiennice metalowe, 
okna, drzwi metalowe, okapni-
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ki, okucia drzwiowe i  okienne, 
ościeżnice, osłony, progi metalo-
we, przytrzymywacze, podpórki, 
podpory, ramy do  okien, rękoje-
ści, rozpórki, rygle, schody, siatki 
metalowe, segmenty budowla-
ne stalowe, sprężyny, sworznie 
metalowe, szyldy metalowe, 
świetliki, śruby, elementy złącz-
ne metalowe, taśmy metalowe, 
uchwyty, wsporniki, wieszaki, 
wkładki bębenkowe do  zamków, 
włazy, wyroby odlewnicze z  me-
tali nieżelaznych, wyroby odlew-
nicze żeliwne, armatura sanitarna 
metalowa, metalowe zakrętki, 
zapornice, zamykacze, złącza, 
zaczepy, zamki, zasuwy, zawiasy, 
żaluzje metalowe, znaki graficzne 
cyfrowe; 9: wizjery do drzwi, me-
trówki, miary, latarki, poziomnice, 
suwmiarki; 19: cegła, dachówka 
niemetalowa, przewody do  dre-
nażu niemetalowe, drzwi i  okna 
niemetalowe, parkiet, płytki wy-
kładzinowe, pokrycia dachowe 
niemetalowe, przewody nieme-
talowe, rury i rynny niemetalowe; 
20: osprzęt do  drzwi i  okien nie-
metalowe (drewniane), haki, klep-
ka drewniana, kołki niemetalowe, 
przewody giętkie niemetalowe, 
śruby niemetalowe, zawiasy nie-
metalowe .

(111) 184269 (180) 2032 12 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 186185 (180) 2031 11 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 187296 (180) 2032 09 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 241445 (180) 2030 08 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 241446 (180) 2030 08 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 243528 (180) 2030 08 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 253621 (180) 2032 03 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 254522 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 254524 (180) 2032 04 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 254692 (180) 2032 01 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 255384 (180) 2032 04 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 255766 (180) 2032 04 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 256223 (180) 2032 04 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 256244 (180) 2032 04 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 256263 (180) 2032 04 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 256282 (180) 2032 04 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 256507 (180) 2032 05 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 256613 (180) 2032 05 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 256614 (180) 2032 05 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 256615 (180) 2032 05 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 256616 (180) 2032 05 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 256617 (180) 2032 05 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 256618 (180) 2032 05 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 256619 (180) 2032 05 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 256620 (180) 2032 05 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 256621 (180) 2032 05 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 256622 (180) 2032 05 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 256623 (180) 2032 05 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 256624 (180) 2032 05 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 256625 (180) 2032 05 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 256626 (180) 2032 05 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 256627 (180) 2032 05 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 256628 (180) 2032 05 10 Prawo przedłużono w całości

(111) 256630 (180) 2032 05 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 256636 (180) 2032 05 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 256652 (180) 2032 06 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 256653 (180) 2032 06 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 256737 (180) 2032 04 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 256748 (180) 2032 04 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 256867 (180) 2032 05 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 256954 (180) 2032 04 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 257017 (180) 2032 05 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 257163 (180) 2032 03 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 257168 (180) 2032 03 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 257225 (180) 2032 04 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 257350 (180) 2032 05 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 257351 (180) 2032 05 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 257405 (180) 2032 04 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 257724 (180) 2032 06 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 257813 (180) 2032 04 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 257925 (180) 2032 06 01 Prawo przedłużono w całości
(111) 257969 (180) 2032 05 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 258171 (180) 2032 02 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 258195 (180) 2032 04 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 258251 (180) 2032 05 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 258367 (180) 2032 07 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 258368 (180) 2032 07 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 258469 (180) 2032 04 10 Prawo przedłużono w całości
(111) 258483 (180) 2032 05 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 258612 (180) 2032 04 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 258795 (180) 2032 07 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 258970 (180) 2032 05 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 259240 (180) 2032 08 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 259277 (180) 2032 08 06 Prawo przedłużono w całości
(111) 259327 (180) 2032 03 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 259406 (180) 2032 04 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 259578 (180) 2032 04 27 Prawo przedłużono w całości
(111) 259719 (180) 2032 06 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 259902 (180) 2032 03 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 260087 (180) 2032 09 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 260093 (180) 2032 09 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 260146 (180) 2032 10 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 260148 (180) 2032 10 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 260191 (180) 2032 04 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 260251 (180) 2032 07 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 260272 (180) 2032 10 09 Prawo przedłużono w całości
(111) 260334 (180) 2032 03 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 260473 (180) 2032 11 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 260524 (180) 2032 05 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 261230 (180) 2032 05 24 Prawo przedłużono w całości
(111) 261469 (180) 2032 04 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 261470 (180) 2032 04 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 262158 (180) 2032 11 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 262611 (180) 2032 08 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 262695 (180) 2032 04 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 262706 (180) 2032 08 13 Prawo przedłużono w całości
(111) 262732 (180) 2032 03 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 262789 (180) 2032 10 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 263636 (180) 2033 02 08 Prawo przedłużono w całości
(111) 263650 (180) 2033 03 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 264196 (180) 2032 07 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 265472 (180) 2032 08 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 265473 (180) 2032 08 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 268044 (180) 2032 10 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 268085 (180) 2032 09 28 Prawo przedłużono w całości
(111) 268588 (180) 2032 09 26 Prawo przedłużono w całości
(111) 268685 (180) 2032 04 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 269235 (180) 2032 12 19 Prawo przedłużono w całości
(111) 269437 (180) 2032 09 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 271050 (180) 2033 03 21 Prawo przedłużono w całości
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(111) 272617 (180) 2032 11 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 273568 (180) 2033 02 04 Prawo przedłużono w całości
(111) 273805 (180) 2032 04 12 Prawo przedłużono w całości
(111) 273901 (180) 2032 11 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 276238 (180) 2032 10 15 Prawo przedłużono w całości
(111) 278163 (180) 2032 09 03 Prawo przedłużono w całości
(111) 279231 (180) 2032 05 21 Prawo przedłużono w całości
(111) 286199 (180) 2032 11 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 287034 (180) 2033 03 11 Prawo przedłużono w całości
(111) 290870 (180) 2033 03 11 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) 535297 U
(210) 536875 U
(210) 482935 ZT25/2018
(210) 377530 04/2011
(210) 433974 02/2015
(210) 490090 ZT42/2018
(210) 497102 ZT25/2019
(210) 511247 U
(210) 519627 U
(210) 521719 U
(210) 522395 U

(210) 523554 U
(210) 525134 ZT20/2021
(210) 525943 U
(210) 528531 U
(210) 531751 U
(210) 531755 U
(210) 532996 U
(210) 533841 U
(210) 536274 U
(210) 525133 ZT20/2021

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) 466093 ZT14/2017
(210) 423350 08/2014
(210) 522241 ZT9/2021

(210) 528439 ZT20/2021
(210) 531355 U
(210) 535660 ZT51/2021

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE 
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

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

Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin 

znaku
Rubryka F – wnioski o  unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa 

ochronnego

Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o  przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu 

prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej 
rejestracją międzynarodową

(111) 050647 A . Wykreślono: SAFILO SPA, PIEVE DI CADORE, 
Włochy; Wpisano: SAFILO - SOCIETA’ AZIONARIA FABBRICA ITALIA-
NA LAVORAZIONE OCCHIALI - S .P .A ., Padova, Włochy .

(111) 072378 A . Wykreślono: FFAUF S .A ., LUKSEMBURG, Luk-
semburg; Wpisano: FFAUF ITALIA S .P .A ., Riese Pio X, Włochy .

(111) 081160 A . Wykreślono: PIONEER KABUSHIKI KAISHA 
(PIONEER CORPORATION), KAWASAKI, Japonia; Wpisano: Pioneer 
Kabushiki Kaisha (Pioneer Corporation), Tokyo, Japonia .

(111) 104046 A . Wykreślono: LSI-LUXEMBOURG SARL, LUK-
SEMBURG, Luksemburg; Wpisano: LSI - Netherlands B .V ., Amster-
dam, Holandia .

(111) 121494 A . Wykreślono: KRAFT FOODS GROUP BRANDS 
LLC, NORTHFIELD, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Hormel 
Foods Corporation, Austin, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 137191 A . Wykreślono: Bogdan Trepkowski Hurtownia 
Papiernicza „SERVUS”, Komorniki, Polska 016780534; Wpisano: VER-
TE ANNA RYNG, Magdalenka, Polska 146627941 .

(111) 137192 A . Wykreślono: Bogdan Trepkowski Hurtownia 
Papiernicza „SERVUS”, Komorniki, Polska 016780534; Wpisano: VER-
TE ANNA RYNG, Magdalenka, Polska 146627941 .

(111) 162449 A . Wykreślono: ZAKŁAD URZĄDZEŃ METALO-
WYCH METAL-CHEM L . I J . SZYMAŃSCY, M . APLAS SPÓŁKA JAWNA, 
Rudki, Polska 290869687; Wpisano: ZAKŁAD URZĄDZEŃ METALO-
WYCH METAL-CHEM L . SZYMAŃSKI, M . APLAS SPÓŁKA JAWNA, 
Rudki, Polska 290869687 .

(111) 165706 A . Wykreślono: ODLEWNIA ŻELIWA „FANSULD” 
J . Postuła, R . Rudziński, R . Postuła Spółka Jawna, Końskie, Polska 
290138506; Wpisano: FANSULD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Końskie, Polska 290138506 .

(111) 168829 A . Wykreślono: ANIMEX FOODS SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Morliny, Polska 530978422; Wpisano: ANIMEX FOODS SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
146805667 .

(111) 170297 A . Wykreślono: Bogdan Trepkowski Hurtownia 
Papiernicza „SERVUS”, Komorniki, Polska 016780534; Wpisano: VER-
TE ANNA RYNG, Magdalenka, Polska 146627941 .

(111) 192222 D . Wykreślono: „W dniu 1 lutego 2018 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warszawy 
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn . 
akt WA .XI .Ns-Rej .Za  738/18/903) wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2559732 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R-192222 wcelu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa Szkolne i Pe-
dagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(111) 197047 A . Wykreślono: First Data Polska S .A ., Warszawa, 
Polska; Wpisano: FISERV POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Pol-
ska 012873434 .

(111) 219929 D . Wykreślono: „W  dniu 21 września 2016 r . 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 13765/16/877) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2505842 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-219929 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa Szkolne i Pe-
dagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .
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(111) 219930 D . Wykreślono: „W  dniu 26 września 2016 r . 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 13721/16/989) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506228 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-219930 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa Szkolne i Pe-
dagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(111) 223465 D . Wykreślono: „W  dniu 21 września 2016 r . 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 13771/16/594) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2505687 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-223465 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących INB Bank Śląski Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa Szkolne i Pe-
dagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(111) 223470 D . Wykreślono: „W  dniu 23 września 2016 r . 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 13712/16/069) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506174 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-223470 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa Szkolne i Pe-
dagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(111) 241909 A . Wykreślono: Hurtownia Papiernicza „SERVU-
S”-Bogdan Trepkowski, Komorniki, Polska 016780534; Wpisano: 
VERTE ANNA RYNG, Magdalenka, Polska 146627941 .

(111) 242611 A . Wykreślono: Hurtownia Papiernicza „SERVU-
S”-Bogdan Trepkowski, Komorniki, Polska 016780534; Wpisano: 
VERTE ANNA RYNG, Magdalenka, Polska 146627941 .

(111) 242736 A . Wykreślono: Hurtownia Papiernicza Servus 
Bogdan Trepkowski, Tarczyn, Polska 016780534; Wpisano: VERTE 
ANNA RYNG, Magdalenka, Polska 146627941 .

(111) 245678 A . Wykreślono: „ACTIV” Tomasz Pacholczyk, 
Wrocław, Polska; Wpisano: ACTIVESHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 520066491 .

(111) 250008 D . Wykreślono: „W  dniu 23 września 2016 r . 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 13827/16/496) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506161 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-250008 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa Szkolne i Pe-
dagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(111) 251816 D . Wykreślono: „W  dniu 28 września 2016 r . 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 13804/16/651) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506757 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-251816 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa Szkolne i Pe-
dagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(111) 251819 D . Wykreślono: „W  dniu 26 września 2016 r . 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 13817/16/175) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506303 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-251819 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa Szkolne i Pe-
dagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(111) 251918 A . Wykreślono: FOTA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdy-
nia, Polska 192598184; Wpisano: ANNA KOZŁOWSKA-LEWIŃSKA, 
Gdańsk, Polska .

(111) 253025 D . Wykreślono: „W  dniu 3 października 2016 
r . na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . War-
szawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 13841/16/732) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2507296 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-253025 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa Szkolne i Pe-
dagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(111) 253039 A . Wykreślono: GUZICKA IWONA, WIĘCŁAW 
ELŻBIETA PRYWATNE CENTRUM EDUKACYJNE FILOMATA SPÓŁKA 
CYWILNA, Gliwice, Polska 273100632; Wpisano: IWONA GUZICKA, 
Gliwice, Polska; ELŻBIETA WIĘCŁAW, Gliwice, Polska .

(111) 253039 E . Wpisano: „Na podstawie Regulaminu z dnia 6 
października 2021 r . ustanowiono wspólne prawo ochronne” .

(111) 253352 A . Wykreślono: NIEZGODA KAMIL CHROME-
MASTER AUTOMOTIVE, Mrągowo, Polska 280162659; Wpisano: 
CHROMEMASTER AUTOMOTIVE KAMIL NIEZGODA, Gdańsk, Polska 
280162659 .

(111) 254621 D . Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 19 listo-
pada 2020 r . (sygn . akt: WA .XI .Ns-Rej .Za  15604/20/574) Sąd Rejo-
nowy dla m .st . Warszawy w  Warszawie, XI Wydział Gospodarczy 
– Rejestru Zastawów wpisał do  rejestru zastawów pod pozycją 
2663049 zastaw rejestrowy na  prawie ochronnym udzielonym 
na znak towarowy R .254621 w celu zabezpieczenia wierzytelności 
przysługujących spółce POLSKA GRUPA LOTNICZA Spółka akcyj-
na z siedzibą w Warszawie wobec spółki POLSKIE LINIE LOTNICZE 
„LOT” Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(111) 255234 A . Wykreślono: JEKA HENRYK Z . P . U . HENZYM, 
Gdynia, Polska 191665760; Wpisano: MIROSŁAWA JEKA ZAKŁAD 
PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY „HENZYM”, Gdynia, Pol-
ska 221880530 .

(111) 255235 A . Wykreślono: JEKA HENRYK Z . P . U . HENZYM, 
Gdynia, Polska 191665760; Wpisano: MIROSŁAWA JEKA ZAKŁAD 
PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY „HENZYM”, Gdynia, Pol-
ska 221880530 .

(111) 258525 D . Wykreślono: „W  dniu 23 września 2016 r . 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 13847/16/138) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506179 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-258525 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa Szkolne i Pe-
dagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” .

(111) 258707 A . Wykreślono: STELMACH AGNIESZKA APTEKA 
„CODZIENNA”, Jędrzejów, Polska 191180025; Wpisano: FOR AP RO-
BERT STELMACH, AGNIESZKA STELMACH SPÓŁKA CYWILNA, Kiel-
ce, Polska 260411026 .

(111) 261954 A . Wykreślono: TREPKOWSKI BOGDAN HUR-
TOWNIA PAPIERNICZA SERVUS, Komorniki, Polska 016780534; Wpi-
sano: VERTE ANNA RYNG, Magdalenka, Polska 146627941 .

(111) 263405 A . Wykreślono: TREPKOWSKI BOGDAN HUR-
TOWNIA PAPIERNICZA SERVUS, Komorniki, Polska 016780534; Wpi-
sano: VERTE ANNA RYNG, Magdalenka, Polska 146627941 .

(111) 266002 A . Wykreślono: CHIC INVESTMENTS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów, Polska 
146888363; Wpisano: CHIC SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów, Polska 300443550 .



Nr 17/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 113

(111) 269202 A . Wykreślono: CHIC INVESTMENTS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów, Polska 
146888363; Wpisano: CHIC SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów, Polska 300443550 .

(111) 269360 A . Wykreślono: CHIC INVESTMENTS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów, Polska 
146888363; Wpisano: CHIC SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów, Polska 300443550 .

(111) 270644 A . Wykreślono: CHIC INVESTMENTS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów, Polska 
146888363; Wpisano: CHIC SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów, Polska 300443550 .

(111) 274030 D . Wykreślono: ,,W  dniu 23 września 2016 r . 
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m .st . Warsza-
wy w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 13842/16/133) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2506165 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-274030 w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa Szkolne i Pe-
dagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie’’ .

(111) 279962 A . Wykreślono: CHIC INVESTMENTS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów, Polska 
146888363; Wpisano: CHIC SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów, Polska 300443550 .

(111) 284229 A . Wykreślono: CHIC INVESTMENTS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów, Polska 
146888363; Wpisano: CHIC SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów, Polska 300443550 .

(111) 286684 A . Wykreślono: ANDEA SOLUTIONS SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 
122567318; Wpisano: ANDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 520186054 .

(111) 287138 A . Wykreślono: CHIC INVESTMENTS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów, Polska 
146888363; Wpisano: CHIC SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów, Polska 300443550 .

(111) 287648 A . Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisa-
no: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Jelenia Góra, Polska 366476880 .

(111) 287717 A . Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisa-
no: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Jelenia Góra, Polska 366476880 .

(111) 287718 A . Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisa-
no: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Jelenia Góra, Polska 366476880 .

(111) 288322 A . Wykreślono: AVALON DEVELOPMENT SPÓŁ-
KA AKCYJNA, Kraków, Polska 120227370; Wpisano: AVALON NATU-
RE SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 386182565 .

(111) 288520 A . Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisa-
no: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Jelenia Góra, Polska 366476880 .

(111) 288976 A . Wykreślono: AVALON DEVELOPMENT SPÓŁ-
KA AKCYJNA, Kraków, Polska 120227370; Wpisano: AVALON NATU-
RE SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 386182565 .

(111) 289431 A . Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisa-
no: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Jelenia Góra, Polska 366476880 .

(111) 289694 A . Wykreślono: CHIC INVESTMENTS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów, Polska 
146888363; Wpisano: CHIC SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów, Polska 300443550 .

(111) 292511 A . Wykreślono: AGNIESZKA PIETRYSKA-GOR-
CZYCA, Łódź, Polska; Wpisano: AGNIESZKA PIETRYSKA-GORCZY-
CA, Rąbień AB, Polska .

(111) 293348 D . Wykreślono: „W  dniu 23 stycznia 2019 r . 
na  podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m . st . War-
szawy w  Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WA .XI .Ns-Rej .Za 766/19/067) wpisano do Rejestru Zasta-
wów pod pozycją 2506159 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym 
udzielonym na  znak towarowy R .293348 w  celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA 
z  siedzibą w  Katowicach wobec spółki WYDAWNICTWA SZKOLNE 
I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie” .

(111) 296426 A . Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisa-
no: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Jelenia Góra, Polska 366476880 .

(111) 296427 A . Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisa-
no: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Jelenia Góra, Polska 366476880 .

(111) 296428 A . Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisa-
no: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Jelenia Góra, Polska 366476880 .

(111) 296705 A . Wykreślono: BOGDAN TREPKOWSKI, HUR-
TOWNIA PAPIERNICZA SERVUS, Komorniki, Polska 016780534; Wpi-
sano: VERTE ANNA RYNG, Magdalenka, Polska 146627941 .

(111) 296907 A . Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisa-
no: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Jelenia Góra, Polska 366476880 .

(111) 299269 A . Wykreślono: ANDEA SOLUTIONS SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 
122567318; Wpisano: ANDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 520186054 .

(111) 301972 A . Wykreślono: INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, Polska 015447488; GRUPA MO SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 
630325272; Wpisano: INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Pol-
ska 015447488; NIERUCHOMOŚCI HOLDING PLUS SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 
630325272 .

(111) 301972 A . Wykreślono: INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, Polska 015447488; NIERUCHOMOŚCI HOLDING PLUS 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAW-
NA, Poznań, Polska 630325272; Wpisano: INTERNITY SPÓŁKA AK-
CYJNA, Warszawa, Polska 015447488; GRUPA MO SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań, Polska 630325272 .

(111) 306130 A . Wykreślono: GYM&JUICE SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 369830276; Wpi-
sano: CAP MARTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Kraków, Polska 369830276 .

(111) 306131 A . Wykreślono: GYM&JUICE SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 369830276; Wpi-
sano: CAP MARTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Kraków, Polska 369830276 .

(111) 306755 A . Wykreślono: GYM&JUICE SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 369830276; Wpi-
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sano: CAP MARTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Kraków, Polska 369830276 .

(111) 312999 A . Wykreślono: BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA, War-
szawa, Polska 001384592; Wpisano: FERRER INTERNATIONAL, S .A ., 
Barcelona, Hiszpania .

(111) 324168 A . Wykreślono: DOMINOWOOD SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Sokółka, Polska 200400354; Wpisano: DOMINOWOOD SPÓŁKA 
AKCYJNA, Czarna Białostocka, Polska 200400354 .

(111) 334448 A . Wykreślono: ANDEA SOLUTIONS SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 
122567318; Wpisano: ANDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 520186054 .

(111) 339615 A . Wykreślono: SYLWIA BIKIEWICZ, CLUE, Łódź, 
Polska 360237594; MARTA UDUT, CENTRUM WSPARCIA I ROZWOJU, 
Łódź, Polska 100214784; Wpisano: SYLWIA BIKIEWICZ, Łódź, Polska; 
MARTA UDUT, Aleksandrów Łódzki, Polska .

(111) 340030 D . Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia 
18 listopada 2021 r ., udzielono ograniczonej i niewyłącznej licen-
cji na używanie znaku towarowego przez EUROPEJSKIE CENTRUM 
MUZYKI KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO, Lusławice, Polska na czas 
nieokreślony .”

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) 1382092 (540) AURA NEW IN TOWN
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 3, 21, 41
(732) AURA d .o .o ., Vazduhoplovaca bb, 18000 Niš (RS)
(151) 2019 03 18 (441) 2019 05 20 (581) 2019 05 02

(111) 1507662 (540) FIND MY (511) 9
(732) Apple Inc ., One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (US)
(151) 2019 11 15 (441) 2020 01 20 (581) 2020 01 02

(111) 1507946 (540) BAQLESS (511) 9, 14, 35
(732) BAQLESS AG, Hauptstrasse 36, Lausen CH-4415 (CH)
(151) 2019 10 03 (441) 2020 01 27 (581) 2020 01 09

(111) 1569854 (540) Topower
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 20
(732) QUANZHOU AUTO FURNITURE CO .,LTD,  
Under Lingrui Mountain, Lingshan Village, Tuzhai Town, Hui’an 
County, Quanzhou City, 362000 Fujian Province (CN)
(151) 2020 09 01 (441) 2021 01 25 (581) 2021 01 07

(111) 1605348 (540) TRIFORCE (511) 5
(732) ASA CHEMICAL GROUP LIMITED,  
Misiaouli & Kavazoglou 41, 2nd floor, Flat/Office 201B,  
CY-3016 Limassol (CY)
(151) 2021 05 28 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05

(111) 1605350 (540) SINGLE ROAD
(531) CFE: 27 .05 .01, 28 .03 .00 (511) 25
(732) Quanzhoushi Xingeluo Electronic Commerce Co ., Ltd ., Room 
4, Unit 701, Haixi E-commerce Park, Operation Headquarters,  

No . 555, Xiling Road, Lingxiu Town, Shishi City, Quanzhou City, 
362212 Fujian Province (CN)
(151) 2021 05 18 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05

(111) 1605400 (540) SEVERONICKEL COMBINE H-1 (511) 1, 6, 9, 
14, 35, 37

(732) Public Joint-Stock Company Mining and Metallurgical 
Company Norilsk Nickel, ul . Morozova 1, Dudinka, Taimyr 
Dolgano-Nenets District, RU-647000 Krasnoyarsk Krai (RU)
(151) 2021 04 30 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05

(111) 1605418 (540) MASTERY IM ACADEMY
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 9, 16, 41
(732) International Markets Live Inc .,  
108 Village Square, Suite 146, Somers NY 10589 (US)
(151) 2021 03 08 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05

(111) 1605519 (540) CARPATHIA (511) 9, 12, 18, 25, 28
(732) Mgr . Beran Hanuš, Konviktská 298/10, CZ-110 00 Praha (CZ)
(151) 2020 10 01 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05

(111) 1605582 (540) Fit ACTIVE
(531) CFE: 26 .03 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13 (511) 5, 29, 30, 32, 35, 43
(732) Limited Liability Company «Piteko»,  
Engels St ., 110, Balakhna, RU-606402 Nizhegorodskaya Region (RU)
(151) 2021 02 19 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05

(111) 1605589 (540) AirOn
(531) CFE: 15 .01 .13, 26 .07 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .12 (511) 9, 35
(732) TARASOV SERHII OLEKSANDROVYCH,  
Vul . Avtozavodska Bud . 17, Kv . 1, M . Kyiv 04074 (UA)
(151) 2021 04 22 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05

(111) 1605615 (540) METRO FINANCIAL SERVICES
(531) CFE: 25 .05 .01, 26 .04 .02, 27 .05 .10, 29 .01 .12 (511) 9, 35, 36, 42
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co . KG, 
Metro-Strasse 1, 40235 Düsseldorf (DE)
(151) 2021 04 06 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05

(111) 1605634 (540) VIARES (511) 5
(732) ASA CHEMICAL GROUP LIMITED, Misiaouli & Kavazoglou, 41, 
2nd floor, Flat/Office 201B, CY-3016 Limassol (CY)
(151) 2021 05 28 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05

(111) 1605657 (540) AKOA (511) 9, 11, 35, 37, 44
(732) ACTIS GARDEN, 5 Rue de l’Industrie, F-74000 Annecy (FR)
(151) 2020 11 23 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05

(111) 1605773 (531) CFE: 28 .03 .00 (511) 34
(732) SHANGHAI TOBACCO GROUP CO ., LTD .,  
717 Chang Yang Road, Yangpu District, Shanghai (CN)
(151) 2021 07 05 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05

(111) 1605853 (540) Telefy (511) 38
(732) UAB „Moremins Lietuva”, Saulėtekio al . 15-1,  
LT-10224 Vilnius (LT)
(151) 2021 05 27 (441) 2021 08 23 (581) 2021 08 05

(111) 1606643 (531) CFE: 28 .05 .00 (511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d .d .,  
Novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2021 04 26 (441) 2021 08 30 (581) 2021 08 12

(111) 1606996 
(531) CFE: 01 .15 .11, 04 .03 .03, 25 .01 .25, 26 .13 .25 (511) 35, 39, 42
(732) NINGBO CHINA INTERNATIONAL FORWARDING AGENCY 
CO .,LTD ., (17-11)-(17-13), (18-1)-(18-3) , No .255, Ling Qiao Road, 
Haishu District, Ningbo City, 315000 Zhejiang Province (CN)
(151) 2021 04 07 (441) 2021 08 30 (581) 2021 08 12

(111) 1607022 
(531) CFE: 26 .03 .23, 26 .13 .25 (511) 9, 11, 12, 25, 35
(732) TECNO BIKE S .R .L .,  
Via del Lavoro 22 Frazione Canavaccio, I-61029 URBINO (PU) (IT)
(151) 2021 06 08 (441) 2021 08 30 (581) 2021 08 12
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(111) 1607068 (540) VIVILEN (511) 1
(732) Public Joint Stock Company „SIBUR Holding”,  
Eastern Industrial Area, Block 1, No . 6, building 30, Tobolsk,  
RU-626150 Tyumen Region (RU)
(151) 2021 03 24 (441) 2021 08 30 (581) 2021 08 12

(111) 1607093 (540) FUTURIA (511) 1, 4
(732) SHV Energy N .V ., Capellalaan 65, NL-2132 JL HOOFDDORP (NL)
(151) 2021 06 08 (441) 2021 08 30 (581) 2021 08 12

(111) 1607141 (540) MindChat (511) 41
(732) Mind Networks Association,  
500 Delaware Ave, Ste 1 #1960, Wilmington DE 19899 (US)
(151) 2021 06 09 (441) 2021 08 30 (581) 2021 08 12

(111) 1607154 (540) Brands2Go (511) 1, 2, 5, 18, 25, 35
(732) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE . LTD .,  
6 Shenton Way, # 18-11 OUE Downtown 2, Singapore 068809 (SG)
(151) 2021 02 25 (441) 2021 08 30 (581) 2021 08 12

(111) 1607532 (540) De-Carty
(531) CFE: 27 .05 .01 (511) 25
(732) JINJIANG JINJING SANKENG HUAJIE WEAVING CO ., LTD ., 
No .19, Xunkeng District, Sankeng Village, Jinjing Town, Jinjiang 
City, Quanzhou City, 362212 Fujian Province (CN)
(151) 2021 07 16 (441) 2021 08 30 (581) 2021 08 12

(111) 1607535 (540) BRIXMAX (511) 1
(732) DELBON SARL, 62 RUE MICHELET, F-13990 FONTVIEILLE (FR)
(151) 2021 05 18 (441) 2021 08 30 (581) 2021 08 12

(111) 1607557 (540) Morefix
(531) CFE: 01 .15 .21, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .13 (511) 1, 6, 7, 19, 20
(732) HONNEX TRADING LIMITED,  
Unit 3B, 5th Floor, Far East Consortium Building,  
121 Des Voeux Road, Central Hong Kong (CN)
(151) 2021 05 28 (441) 2021 08 30 (581) 2021 08 12

(111) 1607572 (540) Virupos (511) 5
(732) URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße 35,  
66129 Saarbrücken (DE)
(151) 2021 05 21 (441) 2021 08 30 (581) 2021 08 12

(111) 1607603 (531) CFE: 25 .01 .25, 26 .01 .16, 28 .03 .00 (511) 30
(732) Shandong Shengfuji Foods Co .,Ltd .,  
Station in Sucun Town, Yinan County, Linyi City,  
276000 Shandong Province (CN)
(151) 2021 07 05 (441) 2021 08 30 (581) 2021 08 12

(111) 1607691 (540) CELECTON HOTELS GROUP (511) 35, 36, 
43, 45

(732) FET SYSTEM Inc .,  
12F, HULIC Kudan-Bldg .,1-13-5, Kudankita, Chiyoda-ku,  
Tokyo 102-0073 (JP)
(151) 2021 05 21 (441) 2021 08 30 (581) 2021 08 12

(111) 1607810 (540) Tipiti
(531) CFE: 26 .04 .05, 27 .05 .01 (511) 5
(732) QUANZHOU APEX HYGIENE PRODUCTS CO ., LTD .,  
Unit 1301, Mingxin Wealth Center, No .208, Changxing Road, 
Chencun Community, Qingyang Street, Jinjiang City, Quanzhou 
City, 362212 Fujian Province (CN)
(151) 2021 04 24 (441) 2021 08 30 (581) 2021 08 12

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) 1515214 (540) KINESIOSPORT
(531) CFE: 27 .05 .10 (511) 10
(732) DUTO IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA EPP, 
Rua Engenheiro Joăo Luderitz 465, Bairro Sarandi,  
91130-050 Porto Alegre (BR)
(151) 2020 01 09 (441) 2020 03 09 (581) 2020 02 20

(111) 1516485 (540) PrecisionView (511) 9
(732) Carl Zeiss Vision UK Ltd, 22 Gas Street, BIRMINGHAM (GB)
(151) 2020 01 13 (441) 2020 03 16 (581) 2020 02 27

(111) 1530708 (540) MAKERS OF BETTER (511) 40
(732) Worthington Industries, Inc .,  
200 W . Old Wilson Bridge Road, Columbus OH 43085 (US)
(151) 2019 08 01 (441) 2020 06 01 (581) 2020 05 14

(111) 1535579 
(531) CFE: 26 .15 .25, 29 .01 .13 (511) 3, 5, 10
(732) STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2-18,  
61118 Bad Vilbel (DE)
(151) 2020 04 02 (441) 2020 06 29 (581) 2020 06 11
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G. SPROSTOWANIA INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH  
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO

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

ZNAKI TOWAROWE

(210) 495905 U w WUP nr 10/2020 na stronie 92 opublikowano informację o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia prawa wydane 
po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub ujawnieniu zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP .

 Informacja ta nie powinna zostać opublikowana . 
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