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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 241 541 do nr 241 560)

w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 241554 (41) 2020 11 02 
(51) A01B 79/02 (2006 .01) 
 A01B 79/00 (2006 .01) 
 A01G 7/00 (2006 .01) 
 A01B 49/06 (2006 .01)
(21) 429715 (22) 2019 04 24

(72) JASKULSKI DARIUSZ, Brzoza (PL); JASKULSKA IWONA, 
Brzoza (PL); RÓŻNIAK MAREK, Śmielin (PL); KASZKOWIAK JERZY, 
Zielonka (PL)
(73) MZURI-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Śmielin (PL)
(54) Sposób uprawy roślin

(B1) (11) 241553 (41) 2021 07 19 
(51) A23G 3/34 (2006 .01) 
 A23G 3/32 (2006 .01) 
 A23G 3/48 (2006 .01)
(21) 432556 (22) 2020 01 13
(72) ZWIERCAN ALINA DOROTA, Łopuszka Mała (PL);  
BALAWEJDER MACIEJ, Albigowa (PL)
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(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BONUS  
SEBASTIAN FUJAROWICZ SPÓŁKA JAWNA, Kańczuga (PL)
(54) Sposób wysycania i karmelizowania orzechów

(B1) (11) 241560 (41) 2021 09 27 
(51) A23L 3/46 (2006 .01) 
 A23L 21/25 (2016 .01) 
 A23L 29/206 (2016 .01) 
 A61K 31/715 (2006 .01) 
 A61K 9/52 (2006 .01) 
 A61P 17/02 (2006 .01) 
 A61L 15/28 (2006 .01)
(21) 433321 (22) 2020 03 24
(72) ROSICKA-KACZMAREK JUSTYNA, Zgierz (PL);  
KOWALSKA GABRIELA, Łódź (PL); OLEJNIK TOMASZ, Łódź (PL); 
MIŚKIEWICZ KAROLINA, Stryków (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania mikrokapsułkowanego preparatu miodu 
pszczelego

(B1) (11) 241555 (41) 2020 12 28 
(51) A41H 1/10 (2006 .01) 
 A41H 3/04 (2006 .01)
(21) 430378 (22) 2019 06 25
(72) CZWARTKOWSKA URSZULA, Pawłówek (PL)
(73) CZWARTKOWSKA URSZULA, Pawłówek (PL)
(54) Sposób wykonywania form, zwłaszcza krawieckich

(B1) (11) 241552 (41) 2022 02 14 
(51) A61K 9/10 (2006 .01) 
 A61K 47/04 (2006 .01) 
 A61K 47/10 (2017 .01) 
 B01J 13/00 (2006 .01)
(21) 437757 (22) 2021 04 30
(72) SUWIŃSKI GRZEGORZ, Przeźmierowo (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE FARMAPOL  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Kompozycja organożelu zawierająca krzemionkę koloidalną 
oraz co najmniej jeden rozpuszczalnik organiczny

(B1) (11) 241556 (41) 2021 09 06 
(51) A61L 27/30 (2006 .01) 
 A61L 27/32 (2006 .01)
(21) 435767 (22) 2020 10 26
(72) MAKRENEK MEDARD, Mójcza (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Modyfikowany proszek hydroksyapatytowy (HAp)

(B1) (11) 241547 (41) 2020 11 02 
(51) B29C 64/40 (2017 .01)
(21) 429808 (22) 2019 04 30
(72) KOSTRZEWA SZYMON, Belsk Duży (PL); WILK KRZYSZTOF, 
Mysłowice (PL)
(73) 3DGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Katowice (PL)
(54) Sposób modyfikacji modelu drukowanego przestrzennie

(B1) (11) 241543 (41) 2018 12 03 
(51) B60R 19/18 (2006 .01)
(21) 421660 (22) 2017 05 22
(72) PRYTKO LEON, Kowary (PL); PRYTKO ANDRZEJ, Kowary (PL); 
JAWORSKI WOJCIECH, Zmarł (PL);  
PAZUREK SEBASTIAN, Skierniewice (PL)
(73) PRYTKO LEON, Kowary (PL); PRYTKO ANDRZEJ, Kowary (PL); 
PAZUREK SEBASTIAN, Skierniewice (PL); JAWORSKA ANNA, 
Kowary (PL); JAWORSKA KATARZYNA, Kowary (PL); JAWORSKI 
GRZEGORZ, Kowary (PL); JAWORSKA POLA ANNA, Kowary (PL)
(54) Urządzenie do absorpcji i przekształcania energii kinetycznej

(B1) (11) 241544 (41) 2020 02 24 
(51) B65G 69/34 (2006 .01) 
 B60R 25/00 (2013 .01) 
 B60R 25/01 (2013 .01) 
 E05B 83/08 (2014 .01) 
 B60B 7/16 (2006 .01)
(21) 426713 (22) 2018 08 20
(72) CHAWCHUNOWICZ ŁUKASZ, Lubań (PL)
(73) CHAWCHUNOWICZ ŁUKASZ, Lubań (PL)
(54) Zespół blokady koła

(B1) (11) 241558 (41) 2020 08 24 
(51) C01G 39/06 (2006 .01) 
 C01G 49/06 (2006 .01) 
 B82Y 40/00 (2011 .01) 
 B82Y 30/00 (2011 .01)
(21) 428936 (22) 2019 02 18
(72) MIJOWSKA EWA, Szczecin (PL); WENELSKA KAROLINA, 
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania przestrzennych struktur disiarczku mo-
libdenu

(B1) (11) 241551 (41) 2022 03 28 
(51) C05D 9/02 (2006 .01) 
 C05G 1/00 (2006 .01)
(21) 435384 (22) 2020 09 21
(72) GRZESIK RYSZARD, Rachowice (PL); TYC ALEKSANDRA, 
Głogówek (PL); PRZYPIS ŁUKASZ, Gierałtowice (PL); TOMCZYK 
MATEUSZ MICHAŁ, Gliwice (PL); KUŹNIK NIKODEM, Gliwice (PL)
(73) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN  
SPÓŁKA AKCYJNA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Sposób otrzymywania biodegradowalnych, mikroelemento-
wych komponentów nawozowych

(B1) (11) 241559 (41) 2021 12 27 
(51) C05F 7/00 (2006 .01) 
 C05F 15/00 (2006 .01) 
 A01P 21/00 (2006 .01)
(21) 434435 (22) 2020 06 24
(72) CHOJNACKA KATARZYNA, Gajków (PL); SKRZYPCZAK 
DAWID, Wrocław (PL); KORCZYŃSKI MARIUSZ, Dobrzykowice (PL); 
WITEK-KROWIAK ANNA, Wrocław (PL); MIKULA KATARZYNA, 
Chełmek (PL); IZYDORCZYK GRZEGORZ, Krzepice (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Biopreparat stymulujący wzrost roślin

(B1) (11) 241557 (41) 2022 02 28 
(51) C08L 95/00 (2006 .01) 
 E01C 7/30 (2006 .01) 
 E01C 7/26 (2006 .01) 
 E01C 3/00 (2006 .01)
(21) 439005 (22) 2021 09 22
(72) BUCZYŃSKI PRZEMYSŁAW, Pieradła (PL); IWAŃSKI MAREK, 
Kielce (PL); KRASOWSKI JAKUB, Królewiec Poprzeczny (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Mieszanka mineralno-cementowa z emulsją asfaltową i mody-
fikatorem polimerowym przeznaczona do podbudów drogowych

(B1) (11) 241542 (41) 2022 03 21 
(51) C09D 133/08 (2006 .01) 
 C09D 129/04 (2006 .01) 
 C09D 7/40 (2018 .01) 
 C08K 3/10 (2018 .01)
(21) 435373 (22) 2020 09 16
(72) LACH JAKUB, Warszawa (PL); KĘDZIERSKI MICHAŁ, 
Warszawa (PL); ZAKRZEWSKA ELŻBIETA, Pruszków (PL);  
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 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

ŁUKOMSKA ANETA, Warszawa (PL); PRZYBYLSKI JAROSŁAW, 
Warszawa (PL); TOKARZ WOJCIECH, Warszawa (PL); 
TRZASKOWSKA JOANNA, Warszawa (PL); SYLWESTRZAK 
KRYSTYNA, Warszawa (PL); SARNA WITOLD, Warszawa (PL); 
KOWIECZNIKOW ALICJA, Hipolitów (PL); WRÓBEL KAMIL, 
Warszawa (PL); SOSNOWSKI PAWEŁ, Chyliczki (PL);  
BIELAWSKI SZYMON, Tychy (PL)
(73) SOSNOWSKI PAWEŁ-PS GROUP, Chyliczki (PL);  
BIELAWSKI SZYMON SID COATING’S SPÓŁKA CYWILNA, Tychy (PL); 
BIELAWSKI JÓZEF SID COATING’S SPÓŁKA CYWILNA, Tychy (PL)
(54) Farba antykorozyjna do podłoży stalowych

(B1) (11) 241541 (41) 2021 08 30 
(51) C11D 17/00 (2006 .01) 
 C11D 1/94 (2006 .01) 
 C11D 1/14 (2006 .01) 
 C11D 1/83 (2006 .01)
(21) 433168 (22) 2020 02 28
(72) KUCA JAN, Lisia Góra (PL); MOTYKA JERZY, Niedomice (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE CERTECH 
JAN KUCA, JERZY MOTYKA SPÓŁKA JAWNA, Niedomice (PL)
(54) Środek myjący do ręcznego mycia naczyń

(B1) (11) 241545 (41) 2020 03 23 
(51) E04C 2/24 (2006 .01) 
 E04C 2/292 (2006 .01) 
 B32B 15/00 (2006 .01)
(21) 427032 (22) 2018 09 12
(72) DŻEGAN DARIUSZ, Michałowice (PL)
(73) DŻEGAN DARIUSZ, Michałowice (PL)
(54) Płyta warstwowa, wymiennikowa

(B1) (11) 241546 (41) 2020 07 27 
(51) E05B 1/00 (2006 .01)
(21) 428643 (22) 2019 01 22
(72) AUGUSTOWSKI MIROSŁAW, Zaczernie (PL)
(73) AUGUSTOWSKI MIROSŁAW, Zaczernie (PL)
(54) Urządzenie do poruszania za pomocą stopy skrzydłem drzwi, 
zwłaszcza do kabin sanitarnych

(B1) (11) 241549 (41) 2021 05 31 
(51) F41J 2/00 (2006 .01) 
 F41J 2/02 (2006 .01)
(21) 431997 (22) 2019 11 29
(72) ŚWIDERSKI WALDEMAR, Warszawa (PL); HŁOSTA PAWEŁ, 
Dobczyn (PL); LEWANDOWSKI ZBIGNIEW, Kobyłka (PL);  
TYMIŃSKI DARIUSZ, Czeczotki (PL); SYLWESTRZAK MARCIN, 
Czeczotki (PL); BURYŁO MAREK, Warszawa (PL); TYMIŃSKI MARCIN, 
Brwinów (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA, 
Zielonka (PL); OPTIMUM-TYMIŃSKI I S-KA SPÓŁKA JAWNA, 
Koprki (PL)
(54) Odbiciowa termalna tarcza strzelecka z oświetlaczem

(B1) (11) 241548 (41) 2021 02 22 
(51) F41J 7/00 (2006 .01) 
 F41J 7/04 (2006 .01) 
 F41J 7/06 (2006 .01)
(21) 430841 (22) 2019 08 08
(72) NOWAK ROBERT, Głoginin (PL)
(73) NOWAK ROBERT, Głoginin (PL)
(54) Mobilny interaktywny system do treningu strzelań dynamicz-
nych oraz sposób prowadzenia treningu strzelań dynamicznych

(B1) (11) 241550 (41) 2021 12 13 
(51) H02G 3/00 (2006 .01) 
 H02G 3/32 (2006 .01) 

 F16L 3/02 (2006 .01) 
 F16L 3/22 (2006 .01)
(21) 434279 (22) 2020 06 10
(72) APPELT TOMASZ, Potasze (PL)
(73) APPELT TOMASZ PROJEKT, Kicin (PL)
(54) Uchwyt instalacyjny do przewodów elektrycznych

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

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

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

A01B 79/02 (2006 .01) 241554
A01B 79/00 (2006 .01) 241554*
A01B 49/06 (2006 .01) 241554*
A01G 7/00 (2006 .01) 241554*
A01P 21/00 (2006 .01) 241559*
A23G 3/34 (2006 .01) 241553
A23G 3/32 (2006 .01) 241553*
A23G 3/48 (2006 .01) 241553*
A23L 3/46 (2006 .01) 241560
A23L 21/25 (2016 .01) 241560*
A23L 29/206 (2016 .01) 241560*
A41H 1/10 (2006 .01) 241555
A41H 3/04 (2006 .01) 241555*
A61K 31/715 (2006 .01) 241560*
A61K 9/52 (2006 .01) 241560*
A61K 9/10 (2006 .01) 241552
A61K 47/04 (2006 .01) 241552*
A61K 47/10 (2017 .01) 241552*
A61L 15/28 (2006 .01) 241560*
A61L 27/30 (2006 .01) 241556
A61L 27/32 (2006 .01) 241556*
A61P 17/02 (2006 .01) 241560*
B01J 13/00 (2006 .01) 241552*
B29C 64/40 (2017 .01) 241547
B32B 15/00 (2006 .01) 241545*
B60B 7/16 (2006 .01) 241544*
B60R 19/18 (2006 .01) 241543
B60R 25/00 (2013 .01) 241544*
B60R 25/01 (2013 .01) 241544*
B65G 69/34 (2006 .01) 241544
B82Y 40/00 (2011 .01) 241558*
B82Y 30/00 (2011 .01) 241558*

C01G 39/06 (2006 .01) 241558
C01G 49/06 (2006 .01) 241558*
C05D 9/02 (2006 .01) 241551
C05F 7/00 (2006 .01) 241559
C05F 15/00 (2006 .01) 241559*
C05G 1/00 (2006 .01) 241551*
C08K 3/10 (2018 .01) 241542*
C08L 95/00 (2006 .01) 241557
C09D 133/08 (2006 .01) 241542
C09D 129/04 (2006 .01) 241542*
C09D 7/40 (2018 .01) 241542*
C11D 17/00 (2006 .01) 241541
C11D 1/94 (2006 .01) 241541*
C11D 1/14 (2006 .01) 241541*
C11D 1/83 (2006 .01) 241541*
E01C 7/30 (2006 .01) 241557*
E01C 7/26 (2006 .01) 241557*
E01C 3/00 (2006 .01) 241557*
E04C 2/24 (2006 .01) 241545
E04C 2/292 (2006 .01) 241545*
E05B 83/08 (2014 .01) 241544*
E05B 1/00 (2006 .01) 241546
F16L 3/02 (2006 .01) 241550*
F16L 3/22 (2006 .01) 241550*
F41J 2/00 (2006 .01) 241549
F41J 2/02 (2006 .01) 241549*
F41J 7/00 (2006 .01) 241548
F41J 7/04 (2006 .01) 241548*
F41J 7/06 (2006 .01) 241548*
H02G 3/00 (2006 .01) 241550
H02G 3/32 (2006 .01) 241550*

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PATENTÓW

241541 C11D 17/00 (2006 .01)
241542 C09D 133/08 (2006 .01)
241543 B60R 19/18 (2006 .01)
241544 B65G 69/34 (2006 .01)
241545 E04C 2/24 (2006 .01)
241546 E05B 1/00 (2006 .01)
241547 B29C 64/40 (2017 .01)

241548 F41J 7/00 (2006 .01)
241549 F41J 2/00 (2006 .01)
241550 H02G 3/00 (2006 .01)
241551 C05D 9/02 (2006 .01)
241552 A61K 9/10 (2006 .01)
241553 A23G 3/34 (2006 .01)
241554 A01B 79/02 (2006 .01)
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 1 2  1 2

241555 A41H 1/10 (2006 .01)
241556 A61L 27/30 (2006 .01)
241557 C08L 95/00 (2006 .01)

241558 C01G 39/06 (2006 .01)
241559 C05F 7/00 (2006 .01)
241560 A23L 3/46 (2006 .01)

WYGaśniĘcie praWa

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

(B1) (11) 225352 2019 06 19 Patent wygasł w całości .

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) 214274 A . Wykreślono: Shire-Movetis N .V ., Turnhout, 
Belgia; Wpisano: Shire International GmbH in Liquidation, Ber-
lin, Niemcy

(11) 214274 A . Wykreślono: Shire International GmbH in Li-
quidation, Berlin, Niemcy; Wpisano: Takeda Pharmaceutical 
Company Limited, Osaka, Japonia

(11) 230315 A . Wykreślono: PRO PLAST EPP SPÓŁ-
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN-
DYTOWA, Ocieszyn, Polska  302698700; Wpisano: PRO PLAST 
EPP SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ocie-
szyn, Polska 302698700

(11) 233307 A . Wykreślono: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIE-
WICZ - INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM . PROF . IGNACE-
GO MOŚCICKIEGO, Warszawa, Polska  000045161; Wpisano: 
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, 
Polska 610188201

(11) 236173 A . Wykreślono: WALEWSKI JACEK, Łódź, Pol-
ska; Wpisano: ja1 .pl JACEK WALEWSKI, Łódź, Polska 470984127

(11) 237231 A . Wykreślono: ALTERNATIVE ENERGY POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska  366142535; Wpisano: ADVISORY ENTERPRISE POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska 366142535

(11) 240855 A . Wykreślono: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKO-
ŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE, Chełm, Polska 110607010; Wpisa-
no: PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W  CHEŁ-
MIE, Chełm, Polska 110607010

DoDatKoWe praWa ocHronne

DecYZJe o UMorZeniU postĘpoWania  
W spraWie UDZielenia praWa,  

WYDane po oGŁosZeniU o WpŁYniĘciU WniosKU  
o UDZielenie praWa

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

(T3) (68) 2422766 (21)0376 02/2016
(T3) (68) 2422766 (21)0377 02/2016
(T3) (68) 1732523 (21)0495 03/2018
(T3) (68) 2784084 (21)0608 02/2020
(T3) (68) 3434346 (21)0691 23/2021

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) 06 07 2022 2022/27 EP 1477464 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 2365852 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 2534072 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 2664908 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 2665572 B1
(T5) (97) 21 02 2018 2018/08 EP 2769142 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 2880102 B1
(T5) (97) 28 06 2017 2017/26 EP 2939504 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 2964384 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3052142 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3082445 B1
(T5) (97) 24 04 2019 2019/17 EP 3145344 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3190896 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3194679 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3200939 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3246455 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3281183 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3285632 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3290834 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3294827 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3322009 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3334942 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3345735 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3347540 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3361137 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3369277 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3373959 B1
(T5) (97) 17 07 2019 2019/29 EP 3380559 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3390403 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3392025 B1
(T3) (97) 10 11 2021 2021/45 EP 3393242 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3393579 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3394437 B1
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(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3397324 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3400724 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3405145 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 EP 3413985 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3433357 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3442535 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3465057 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3475926 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3497438 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3498111 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3514219 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3515297 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3522272 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3523302 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3528611 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3529380 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3534735 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3535275 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3539031 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3543240 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3552277 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3553222 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3562995 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3571037 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3575534 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3578878 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3586706 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3589108 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3589298 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3594110 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3601768 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3608591 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3620140 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 3621596 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3623601 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3625159 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3630463 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3630754 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3632232 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3639452 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3642428 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3656958 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3660979 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3661747 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3664787 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3683953 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3684447 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3691992 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3696363 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3696490 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3697062 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3704898 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3707067 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3743572 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3749498 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3751715 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3755650 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3756442 B1
(T3) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3758662 B1
(T4) (97) 20 04 2022 2022/16 EP 3758662 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3766255 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3768907 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3769174 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3771317 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3781872 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3786160 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3787868 B1

(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3793650 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3794507 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3795447 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3801033 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3801084 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3801213 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3802689 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3802910 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3804538 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3804949 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3807164 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3821171 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3845524 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3854460 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3867053 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3868252 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3879616 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3905679 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3906344 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3906970 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3915733 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3916815 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3932811 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3961093 B1

WYGaśniĘcie praWa

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

(T3) (11) 1853675 2021 01 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1855540 2021 01 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1857562 2021 01 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1859103 2021 01 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1861215 2021 01 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1863947 2021 01 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1918465 2021 01 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1949994 2021 01 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1950498 2021 01 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1953452 2021 01 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1955772 2021 01 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1964998 2021 01 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1964999 2021 01 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1965133 2021 01 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1966127 2021 01 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1969857 2021 01 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1971445 2021 01 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1977053 2021 01 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1978811 2021 01 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1979068 2021 01 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1979962 2021 01 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1981462 2021 01 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1981472 2021 01 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1981768 2021 01 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1981926 2021 01 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1981998 2021 01 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1981999 2021 01 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1982392 2021 01 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1984305 2021 01 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 1985125 2021 01 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2111261 2021 01 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2114776 2021 01 08 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2117368 2021 01 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2117718 2021 01 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2121558 2021 01 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2122055 2021 01 09 Patent wygasł w całości .
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(T3) (11) 2124557 2021 01 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2125448 2021 01 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2137101 2021 01 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2155525 2021 01 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2167631 2020 07 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2169084 2020 07 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2170359 2020 07 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2170709 2020 07 03 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2170900 2020 07 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2171168 2020 07 09 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2173379 2020 07 02 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2173844 2020 07 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2178568 2020 07 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2178638 2020 07 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2178924 2020 07 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2178925 2020 07 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2178973 2020 07 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2178995 2020 07 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2179042 2020 07 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2179234 2020 07 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2185312 2020 07 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2185717 2020 07 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2185959 2020 07 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2187557 2020 08 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2187845 2020 07 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2188125 2020 08 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2188528 2020 08 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2190296 2020 08 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2190534 2020 08 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2191120 2020 08 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2191524 2020 08 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2191825 2020 08 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2192980 2020 08 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2195023 2020 08 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2197919 2020 08 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2216646 2021 01 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2221431 2021 01 16 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2228960 2020 08 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2229503 2020 08 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2231500 2021 01 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2234907 2021 01 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2235072 2021 01 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2235460 2021 01 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2236659 2021 01 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2237760 2021 01 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2238228 2021 01 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2240544 2021 01 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2241575 2021 01 06 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2244737 2021 01 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2244777 2021 01 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2244783 2021 01 22 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2245377 2021 01 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2246129 2021 01 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2247701 2021 01 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2248456 2020 08 24 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2249771 2021 01 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2252720 2021 01 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2258738 2020 08 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2289698 2021 01 25 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2314830 2021 01 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2319357 2021 01 10 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2341848 2021 01 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2342501 2021 01 23 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2343201 2021 01 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2345780 2021 01 04 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2353915 2021 01 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2354447 2021 01 29 Patent wygasł w całości .

(T3) (11) 2355126 2021 01 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2355282 2021 01 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2360647 2021 01 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2365893 2021 01 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2376409 2021 01 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2379093 2021 01 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2379587 2021 01 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2381935 2021 01 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2382258 2021 01 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2383007 2021 01 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2384375 2021 01 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2385913 2021 01 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2387463 2021 01 15 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2387670 2021 01 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2389255 2021 01 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2391222 2021 01 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2391589 2021 01 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2391741 2021 01 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2392198 2021 01 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2393346 2021 01 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2590952 2020 07 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2592081 2020 07 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2593340 2020 07 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2794070 2020 12 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2794265 2020 12 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2794505 2020 12 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2794571 2020 12 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2794714 2020 12 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2794902 2020 12 19 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2794903 2020 12 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2794990 2020 12 07 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2795012 2020 12 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2795238 2020 12 12 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2795375 2020 12 13 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2797440 2020 12 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2797445 2020 12 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2797446 2020 12 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2797492 2020 12 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2797493 2020 12 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2797562 2020 12 29 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2797704 2020 12 05 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2797786 2020 12 18 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2797788 2020 12 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2797816 2020 12 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2797917 2020 12 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2797923 2020 12 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2797924 2020 12 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2797925 2020 12 11 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2797930 2020 12 26 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2797980 2020 12 30 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2798141 2020 12 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2798321 2020 12 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2799204 2020 12 31 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2800485 2020 12 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2800488 2020 12 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2800489 2020 12 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2800931 2020 12 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2801637 2020 12 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2802287 2020 12 20 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2804941 2020 12 14 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2809218 2020 12 27 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2810006 2020 12 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2814341 2020 12 28 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2826467 2020 12 21 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2834101 2020 12 17 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2878385 2020 12 01 Patent wygasł w całości .
(T3) (11) 2881352 2020 12 04 Patent wygasł w całości .
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(T3) (11) 3042901 2020 08 09 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3052386 2020 08 26 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3117837 2020 08 28 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3128079 2020 08 01 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3130849 2020 08 11 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3138981 2020 08 15 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3141863 2020 08 26 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3145459 2020 08 07 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3147376 2020 08 03 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3154805 2020 08 24 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3169296 2020 08 08 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3169550 2020 08 08 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3169551 2020 08 08 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3177546 2020 08 07 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3180256 2020 08 11 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3180269 2020 08 13 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3180526 2020 08 04 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3180527 2020 08 04 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3180542 2020 08 07 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3181805 2020 08 05 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3182947 2020 08 19 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3183189 2020 08 19 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3183388 2020 08 18 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3183621 2020 08 04 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3185667 2020 08 20 Patent wygasł w całości.
(T3) (11) 3186167 2020 08 28 Patent wygasł w całości.

Wpisy i zmiany W rejestrze nieuWzględnione  
W innych samodzielnych ogłoszeniach

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

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

ce patentu 
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 1651515 A. Wykreślono: Knutsen Oas Shipping As, Hau-
gesund, Norwegia; Wpisano: Knutsen PNG Technology AS, Hauge-
sund, Norwegia

(11) 2263476 A. Wykreślono: ADM WILD Ingredients GmbH, 
Eppelheim, Niemcy; Wpisano: ADM WILD Europe GmbH & Co. KG, 
Eppelheim, Niemcy

(11) 2199148 A. Wykreślono: Sitech Sitztechnik GmbH, Wol-
fsburg, Niemcy; Wpisano: Brose Sitech GmbH, Wolfsburg, Niemcy

(11) 2387399 A. Wykreślono: Giellepi S.p.A., Milano, Włochy; 
Wpisano: INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE S.r.l., Lissone, Włochy

(11) 2421569 A. Wykreślono: Johnson & Johnson Surgi-
cal Vision, Inc., Santa Ana, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: 
Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.,, Irvine, Stany Zjednoczone 
Ameryki

(11) 2670626 A. Wykreślono: Volkswagen Aktiengesell-
schaft, Wolfsburg, Niemcy; Sitech Sitztechnik GmbH, Wolfsburg, 
Niemcy; Wpisano: Volkswagen Aktiengesellschaft, Wolfsburg, 
Niemcy; Brose Sitech GmbH, Wolfsburg, Niemcy

(11) 2734407 A. Wykreślono: Sitech Sitztechnik GmbH, Wol-
fsburg, Niemcy; Wpisano: Brose Sitech GmbH, Wolfsburg, Niemcy

(11) 2748028 A. Wykreślono: Sitech Sitztechnik, Wolfsburg, 
Niemcy; Wpisano: Brose Sitech GmbH, Wolfsburg, Niemcy

(11) 2921613 A. Wykreślono: JIANGSU SHENMA ELEC-
TRIC CO., LTD., Rugao, Chiny; Wpisano: Jiangsu Shemar Electric Co., 
Ltd., Nantong, Chiny

(11) 2921613 A. Wykreślono: Jiangsu Shemar Electric 
Co., Ltd., Nantong, Chiny; Wpisano: Shemar Holding Pte. Ltd., Sin-
gapur, Singapur

(11) 2989219 A. Wykreślono: Sitech Sitztechnik GmbH, Wol-
fsburg, Niemcy; Wpisano: Brose Sitech GmbH, Wolfsburg, Niemcy

(11) 3049102 A. Wykreślono: Giellepi S.p.A., Milano, Włochy; 
Wpisano: INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE S.r.l., Lissone, Włochy

(11) 3002153 A. Wykreślono: Sitech Sitztechnik GmbH, Wol-
fsburg, Niemcy; Wpisano: Brose Sitech GmbH, Wolfsburg, Niemcy

(11) 3048005 A. Wykreślono: Sitech Sitztechnik GmbH, Wol-
fsburg, Niemcy; Wpisano: Brose Sitech GmbH, Wolfsburg, Niemcy

ogłoszenia

sprostoWania opisóW patentoWych

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

(B6) (11) 218095 Postanowiono opis patentowy ponownie wy-
drukować, dokonując zmiany w części dotyczącej zastrzeżeń pa-
tentowych na stronie 3 przedmiotowego opisu. 

ośWiadczenia  
o gotoWości udzielenia 

 licencji (licencja otWarta)

PATENTY EUROPEJSKIE

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europej-
skiego, datę zgłoszenia, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu 
Patentowego, w którym ogłoszono o złożeniu tłumaczenia patentu 
europejskiego, wysokość opłaty licencyjnej (jeśli uprawniony ją podał) 
i datę złożenia oświadczenia, tytuł wynalazku oraz nazwisko i imię lub 
nazwę uprawnionego z adresem.

(T3) (11) 3508646 (22) 2018 12 17 40/2022 (-) 2022 08 31
(54) STEROWANIE DOPŁYWEM WODY I PRALKA AUTOMATYCZNA
(73) Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
3332 Gütersloh, Niemcy
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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 72 778 do nr 72 792)

(Y1) (11) 72779 (41) 2021 12 20 
(51) A01M 7/00 (2006 .01) 
 A01M 11/00 (2006 .01) 
 B60P 3/14 (2006 .01)
(21) 129305 (22) 2020 06 18
(72) NIEGOWSKI ZDZISŁAW, Płatkownica (PL)
(73) NIEGOWSKI ZDZISŁAW, Płatkownica (PL)
(54) Wózek podnosząco-manewrowy

(Y1) (11) 72785 (41) 2022 05 30 
(51) A43B 3/30 (2006 .01)
(21) 129626 (22) 2020 11 23
(72) GAŁCZYŃSKA-KRAWCZYK MAGDALENA, Poznań (PL)
(73) GAŁCZYŃSKA-KRAWCZYK MAGDALENA, Poznań (PL)
(54) Obuwie dziecięce

(Y1) (11) 72788 (41) 2022 06 06 
(51) B65D 6/18 (2006 .01) 
 B65D 21/02 (2006 .01) 
 B65D 21/04 (2006 .01)
(21) 129652 (22) 2020 11 30
(72) RETKOWSKI MARIUSZ, Piła (PL)

(73) PLASTWIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ujście (PL)
(54) Rama z listew dla pojemnika transportowego

(Y1) (11) 72789 (41) 2022 05 30 
(51) B65D 77/00 (2006 .01) 
 B65D 51/24 (2006 .01) 
 B65D 69/00 (2006 .01) 
 B65D 3/00 (2006 .01)
(21) 130396 (22) 2021 11 16
(30) 40331/20  2020 11 24 HU
(72) ZAJZON LÁSZLÓ, Budapeszt (HU)
(73) HandCUP TRADE Ltd ., Budapeszt (HU)
(54) Jednorazowe naczynie na żywność z chusteczką do dezynfekcji 
rąk

(Y1) (11) 72791 (41) 2021 08 16 
(51) C23F 1/00 (2006 .01)
(21) 128944 (22) 2020 02 12
(72) GODLEWSKI MAREK, Warszawa (PL); OŻGA MONIKA, 
Warszawa (PL); SYBILSKI PIOTR, Warszawa (PL);  
WITKOWSKI BARTŁOMIEJ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Uchwyt do prowadzenia procesów technologicznych w roz-
tworach

(Y1) (11) 72778 (41) 2021 09 20 
(51) E04B 2/96 (2006 .01) 
 E04B 1/94 (2006 .01) 
 E04F 13/14 (2006 .01)
(21) 129052 (22) 2020 03 17
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 Nr prawa Symbol 
 ochronn . MKP

 1 2

 Nr prawa Symbol 
 ochronn . MKP

 1 2

(72) NOWAK MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Profil słupka pionowego ściany szklanej jednoszybowej

(Y1) (11) 72792 (41) 2020 06 01 
(51) E04D 3/363 (2006 .01) 
 E04D 1/18 (2006 .01) 
 E04D 3/30 (2006 .01) 
 E04F 13/12 (2006 .01)
(21) 127831 (22) 2018 11 27
(72) PRUSZYŃSKI HENRYK, Bielsk Podlaski (PL)
(73) HANBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bielsk Podlaski (PL)
(54) Blaszany panel z zatrzaskiem

(Y1) (11) 72781 (41) 2022 05 02 
(51) E04F 21/16 (2006 .01) 
 E04F 21/06 (2006 .01) 
 E04G 21/20 (2006 .01) 
 B25G 1/10 (2006 .01)
(21) 129455 (22) 2020 10 29
(72) BRYCH ZBIGNIEW, Ustroń (PL)
(73) BRYCH ZBIGNIEW, Ustroń (PL)
(54) Narzędzie tynkarskie

(Y1) (11) 72784 (41) 2022 04 11 
(51) E05D 7/04 (2006 .01)
(21) 129524 (22) 2020 10 09
(72) OSOJCA SYLWESTER, Gniewino (PL)
(73) PORTA KMI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Bolszewo (PL)
(54) Zawias czopowy

(Y1) (11) 72780 (41) 2020 11 02 
(51) F21S 10/04 (2006 .01) 
 F21V 14/04 (2006 .01) 
 F21S 9/00 (2006 .01)
(62) 433588
(21) 130408 (22) 2020 04 19
(30) P-201900085  2019 04 19 SI
(72) VLADIC DARKO, Metlika (SI)
(73) STATUS d .o .o ., Metlika (SI)
(54) Znicz z symulatorem palenia

(Y1) (11) 72790 (41) 2021 08 16 
(51) F21V 35/00 (2006 .01) 
 F21V 37/00 (2006 .01) 
 F21L 19/00 (2006 .01) 
 A47G 33/00 (2006 .01)
(21) 128933 (22) 2020 02 11
(72) DĄBROWSKI TOMASZ, Brańsk (PL)
(73) ZAJĄCZKOWSKI ANDRZEJ FH KANDEL, Warszawa (PL)
(54) Obudowa wkładu znicza nagrobkowego

(Y1) (11) 72786 (41) 2022 05 30 
(51) F23H 1/00 (2006 .01)
(21) 129633 (22) 2020 11 24
(72) ZYCH JERZY STANISŁAW, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM . STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Ruszt piecowy komory paleniskowej

(Y1) (11) 72787 (41) 2022 05 30 
(51) F23H 1/00 (2006 .01)
(21) 129648 (22) 2020 11 24
(72) ZYCH JERZY STANISŁAW, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM . STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Ruszt paleniskowy

(Y1) (11) 72783 (41) 2022 02 07 
(51) F24C 15/20 (2006 .01) 
 F24F 7/06 (2006 .01)
(62) 434905
(21) 130310 (22) 2020 08 04
(72) ZIARKO ŁUKASZ, Zabłotce (PL)
(73) CIARKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sanok (PL)
(54) Moduł przekierowywania strumienia powietrza dla przyścien-
nego okapu kuchennego

(Y1) (11) 72782 (41) 2022 06 06 
(51) F24F 13/06 (2006 .01)
(21) 129655 (22) 2020 12 01
(72) TRYTKO MARIUSZ, Pustynia (PL)
(73) DARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Dębica (PL)
(54) Anemostat

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

72778 E04B 2/96 (2006 .01)
72779 A01M 7/00 (2006 .01)
72780 F21S 10/04 (2006 .01)
72781 E04F 21/16 (2006 .01)
72782 F24F 13/06 (2006 .01)
72783 F24C 15/20 (2006 .01)
72784 E05D 7/04 (2006 .01)
72785 A43B 3/30 (2006 .01)

72786 F23H 1/00 (2006 .01)
72787 F23H 1/00 (2006 .01)
72788 B65D 6/18 (2006 .01)
72789 B65D 77/00 (2006 .01)
72790 F21V 35/00 (2006 .01)
72791 C23F 1/00 (2006 .01)
72792 E04D 3/363 (2006 .01)

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn .

 1 2

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn .

 1 2

A01M 7/00 (2006 .01) 72779
A01M 11/00 (2006 .01) 72779*
A43B 3/30 (2006 .01) 72785
A47G 33/00 (2006 .01) 72790*
B25G 1/10 (2006 .01) 72781*
B60P 3/14 (2006 .01) 72779*
B65D 6/18 (2006 .01) 72788
B65D 21/02 (2006 .01) 72788*
B65D 21/04 (2006 .01) 72788*
B65D 77/00 (2006 .01) 72789
B65D 51/24 (2006 .01) 72789*
B65D 69/00 (2006 .01) 72789*
B65D 3/00 (2006 .01) 72789*
C23F 1/00 (2006 .01) 72791
E04B 2/96 (2006 .01) 72778
E04B 1/94 (2006 .01) 72778*
E04D 3/363 (2006 .01) 72792
E04D 1/18 (2006 .01) 72792*

E04D 3/30 (2006 .01) 72792*
E04F 13/14 (2006 .01) 72778*
E04F 13/12 (2006 .01) 72792*
E04F 21/16 (2006 .01) 72781
E04F 21/06 (2006 .01) 72781*
E04G 21/20 (2006 .01) 72781*
E05D 7/04 (2006 .01) 72784
F21L 19/00 (2006 .01) 72790*
F21S 10/04 (2006 .01) 72780
F21S 9/00 (2006 .01) 72780*
F21V 14/04 (2006 .01) 72780*
F21V 35/00 (2006 .01) 72790
F21V 37/00 (2006 .01) 72790*
F23H 1/00 (2006 .01) 72786
F23H 1/00 (2006 .01) 72787
F24C 15/20 (2006 .01) 72783
F24F 7/06 (2006 .01) 72783*
F24F 13/06 (2006 .01) 72782

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

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

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

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

uprawnionego (kod kraju)

praWa Z reJestracJi  
WZorÓW prZeMYsŁoWYcH

UDZielone praWa 
(od nr 28 276 do nr 28 283)

(51) 02-01 (11) 28276 (22) 2022 04 15 (21) 30758
(73) JULIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Łódź (PL)
(72) WOJCIECHOWSKI TOMASZ
(54) Koszulka z majtkami
(55) 

(51) 09-05 (11) 28277 (22) 2022 05 31 (21) 30874
(73) GDAŃSKIE MŁYNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(72) GALEK HANNA
(54) Opakowanie
(55) 

(51) 23-06 (11) 28278 (22) 2022 07 26 (21) 30644
(73) MARIBAL RAFAŁ IDZIK MARCIN IDZIK SPÓŁKA JAWNA,  
Nakło Śląskie (PL)
(72) IDZIK MARCIN
(54) Sauna
(55) 
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(51) 23-06 (11) 28279 (22) 2022 07 26 (21) 30645
(73) MARIBAL RAFAŁ IDZIK MARCIN IDZIK SPÓŁKA JAWNA,  
Nakło Śląskie (PL)
(72) IDZIK MARCIN
(54) Sauna
(55) 

(51) 23-06 (11) 28280 (22) 2022 07 26 (21) 30648
(73) MARIBAL RAFAŁ IDZIK MARCIN IDZIK SPÓŁKA JAWNA,  
Nakło Śląskie (PL)
(72) IDZIK MARCIN
(54) Balia ogrodowa
(55) 

(51) 30-03 (11) 28281 (22) 2022 06 07 (21) 30880
(73) KUPCZYK JAKUB PHU JAKPOL, Huta (PL)
(72) KUPCZYK JAKUB
(54) Paśnik dla zwierząt
(55) 

(51) 06-09 (11) 28282 (22) 2022 07 26 (21) 30963
(73) ZAŁOGOWSKA SYLWIA MANUFAKTURA TEX, 
Częstochowa (PL)
(72) ZAŁOGOWSKA SYLWIA

(54) Poduszka
(55) 

(51) 11-02 (11) 28283 (22) 2022 06 07 (21) 30888
(73) MAN IRENEUSZ SILVER-MAN, Kuźnica Lechowa (PL)
(72) MAN IRENEUSZ
(54) Ozdoba w postaci krzyża zwłaszcza znicza
(55) 

WYGaśniĘcie praWa

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

(11) 22654 2021 04 22 Prawo wygasło w całości .
(11) 22655 2021 04 13 Prawo wygasło w całości .
(11) 22656 2021 04 13 Prawo wygasło w całości .
(11) 22658 2021 04 20 Prawo wygasło w całości .
(11) 22659 2021 04 20 Prawo wygasło w całości .
(11) 22677 2021 04 07 Prawo wygasło w całości .
(11) 22795 2021 04 18 Prawo wygasło w całości .
(11) 22800 2021 04 22 Prawo wygasło w całości .
(11) 22801 2021 04 25 Prawo wygasło w całości .
(11) 22802 2021 04 26 Prawo wygasło w całości .
(11) 22803 2021 04 26 Prawo wygasło w całości .
(11) 22804 2021 04 27 Prawo wygasło w całości .
(11) 22805 2021 04 27 Prawo wygasło w całości .
(11) 22846 2021 04 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 22847 2021 04 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 22848 2021 04 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 22849 2021 04 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 22850 2021 04 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 22851 2021 04 29 Prawo wygasło w całości .
(11) 22875 2021 04 27 Prawo wygasło w całości .
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(11) 22876 2021 04 27 Prawo wygasło w całości .
(11) 22877 2021 04 27 Prawo wygasło w całości .
(11) 22878 2021 04 27 Prawo wygasło w całości .
(11) 22879 2021 04 27 Prawo wygasło w całości .
(11) 22880 2021 04 27 Prawo wygasło w całości .
(11) 22881 2021 04 27 Prawo wygasło w całości .
(11) 22882 2021 04 27 Prawo wygasło w całości .
(11) 22883 2021 04 27 Prawo wygasło w całości .
(11) 22884 2021 04 27 Prawo wygasło w całości .
(11) 22885 2021 04 27 Prawo wygasło w całości .

(11) 22886 2021 04 27 Prawo wygasło w całości .
(11) 22887 2021 04 20 Prawo wygasło w całości .
(11) 22888 2021 04 20 Prawo wygasło w całości .
(11) 22889 2021 04 13 Prawo wygasło w całości .
(11) 22890 2021 04 13 Prawo wygasło w całości .
(11) 22891 2021 04 13 Prawo wygasło w całości .
(11) 22892 2021 04 13 Prawo wygasło w całości .
(11) 22893 2021 04 13 Prawo wygasło w całości .
(11) 22894 2021 04 13 Prawo wygasło w całości .
(11) 22895 2021 04 13 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 355 591 do nr 355 842)

(111) 355591 (220) 2022 02 23 (210) 540252
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) ORDAK ROBERT, Płońsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Fasterm
(510), (511) 37 Budownictwo, Budowa budynków wielorodzinnych, 
Budowa fundamentów, Budowa części budynków, Izolowanie bu-
dynków, Konsultacje budowlane, Malowanie, Montaż drzwi i okien, 
Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Montaż instalacji na placach 
budowy, Montaż rusztowań, Murarstwo, Rozbiórka budynków, Tyn-
kowanie, Układanie kabli, Układanie sztucznej nawierzchni, Usługi 
doradztwa budowlanego, Uszczelnianie budynków, Przygotowywa-
nie terenu pod budowę .

(111) 355592 (220) 2022 02 02 (210) 539409
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 21
(732) PASTUSZKA SONIA NAPOO, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NAPOO
(510), (511) 24 Tekstylia, Zasłony, Koce do  łóżeczek dziecięcych, 
Prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, Kocyki dziecięce, Ręcznik dla 
dzieci, Ręczniki, Baldachimy nad łóżeczka dziecięce, Osłony do łóżek 

dziecięcych [pościel], Narzuty, Kołdry, Narzuty do  łóżeczek dziecię-
cych, Prześcieradła, Ręczniki [tekstylne] dla niemowląt, Śpiworki dla 
niemowląt, Koce dla niemowląt, Bielizna pościelowa dla niemowląt, 
Kocyki dla niemowląt [rożki], Śpiworki z kapturem dla niemowląt, Ko-
cyki do owijania niemowląt, Płótno do przewijania niemowląt, Wy-
roby tekstylne do wieszania na ścianach, Tekstylia do wyposażenia 
domu, Tekstylia do  sypialni, Śpiwory, Serwetki tekstylne, Ręczniki 
kuchenne, Ręczniki łazienkowe, Ręczniki do rąk, Przykrycia na łóżka, 
Prześcieradła na  łóżka, Powlekane tekstylia, Poszewki na  podusz-
ki, Poszewki na  kołdry, Pościel jako bielizna pościelowa, Podszewki 
[tkaniny], Ozdobne poszewki na poduszki, Obrusy z tworzyw sztucz-
nych, Obrusy, Materiały tekstylne do użytku jako zasłony do okien, 
Nietkane artykuły tekstylne, Lambrekiny [draperie tekstylne], Ku-
chenne ręczniki [tekstylne], Koce wełniane, Koce jedwabne, Koce 
bawełniane, Falbany, Duże ręczniki, Dzianina, Bielizna domowa, 
Dekoracje ścienne z  tkanin, Bielizna stołowa i  pościelowa, Bielizna 
stołowa i  kuchenne artykuły tekstylne, Bielizna stołowa, Bielizna 
pościelowa i  koce, Bielizna pościelowa, Materiały na  bieliznę oso-
bistą, Bielizna do celów domowych, Baldachimy do  łóżek, Artykuły 
tekstylne do użytku w gospodarstwie domowym, Artykuły tekstylne 
do użytku jako pościel .

(111) 355593 (220) 2022 02 03 (210) 539445
(151) 2022 07 14 (441) 2022 03 28
(732) KULAWIAK ŁUKASZ, Sieradz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DJ Lukas
(510), (511) 41 Didżeje na przyjęcia i imprezy specjalne .

(111) 355594 (220) 2022 03 01 (210) 540446
(151) 2022 07 26 (441) 2022 03 28
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)



Nr 43/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 17

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Acard
(540) 

(591) czerwony, czarny, niebieski, biały, szary
(531) 19 .13 .21, 26 .04 .04, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitar-
ne do celów medycznych, dietetyczna żywność, suplementy diety 
dla ludzi .

(111) 355595 (220) 2022 03 01 (210) 540441
(151) 2022 07 26 (441) 2022 03 28
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Acard
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitar-
ne do celów medycznych, dietetyczna żywność, suplementy diety 
dla ludzi .

(111) 355596 (220) 2022 03 01 (210) 540433
(151) 2022 07 25 (441) 2022 03 28
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Acard
(540) 

(591) czarny, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitar-
ne do celów medycznych, dietetyczna żywność, suplementy diety 
dla ludzi .

(111) 355597 (220) 2022 01 26 (210) 539063
(151) 2022 07 14 (441) 2022 02 28
(732) ZARZYCKI JAKUB HONESTES, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cohortes
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17
(510), (511) 25 Odzież, Bielizna, Ubrania, Odzież do  sztuk walki, 
Odzież robocza, Odzież sportowa, Odzież przeciwdeszczowa, Nakry-
cia głowy, Bielizna osobista, Bielizna kąpielowa, Bielizna sportowa, 
28 Sprzęt do  treningu sztuk walki, Ochraniacze łokci, Ochraniacze 
do  sportów walki, Rękawice bokserskie, Worki treningowe, Worki 
bokserskie .

(111) 355598 (220) 2022 02 14 (210) 539864
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 07
(732) DOBROGOWSKA KATARZYNA WRACAMY DO NATURY, 
Siemiatycze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WRACAMY DO NATURY
(540) 

(591) zielony, jasnozielony, ciemnozielony, czarny, biały, szary, 
jasnożółty
(531) 03 .01 .08, 29 .01 .15, 27 .05 .01, 26 .01 .22
(510), (511) 3 Balsamy do  celów kosmetycznych, Dezodoranty, Eks-
trakty perfum, Emulsje do ciała, Esencje i olejki eteryczne, Kosmety-
ki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do pielęgnacji urody, 
Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki i preparaty kosmetycz-
ne, Kosmetyki naturalne, Kremy do  twarzy i  ciała, Mydlą, Mydełka, 
Kremy odżywcze, Maseczki do ciała, Naturalne olejki eteryczne, Na-
turalne środki perfumeryjne, Odżywki do  włosów, Olejki do  celów 
kosmetycznych, Olejki do celów perfumeryjnych, Olejek do włosów, 
Perfumy w płynie, Preparaty aromaterapeutyczne, Preparaty do pie-
lęgnacji skóry, oczu i paznokci, Preparaty do włosów, Preparaty na-
wilżające do ciała, Szampony, Środki perfumeryjne i zapachowe, Pre-
paraty do pielęgnacji zębów, Preparaty do czyszczenia zębów, Środki 
do  mycia zębów, Środki do  czyszczenia zębów, Olejki zapachowe, 
Saszetki zapachowe, Ekstrakty ziołowe do  celów kosmetycznych, 
Perfumowane mieszanki suszonych ziół i kwiatów (potpourri), Zioła 
do kąpieli, Pojemniki z substancjami zapachowymi, Preparaty zapa-
chowe, Zapachy, 30 Herbata, Kawa, Miód, Napary ziołowe, Napary 
nie  dla celów medycznych, Napary, inne niż do  celów leczniczych, 
Naturalne słodziki niskokaloryczne, Naturalne substancje słodzące, 
Przyprawy, Zioła przetworzone, Ziołowe aromaty do przyrządzania 
napojów, Zioła suszone, Zioła konserwowane, Zioła do  celów spo-
żywczych, Herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, Herbaty 
ziołowe [napary], Substytuty herbaty, Nielecznicze napoje na bazie 
herbaty, Mieszanki herbat, Kwiaty i  liście jako substytuty herbaty, 
Herbata do  zaparzania, Preparaty ziołowe do  sporządzania napo-
jów, Suszone zioła do celów kulinarnych, Ziołowo-miodowe pastyl-
ki do ssania [wyrób cukierniczy], Nielecznicze słodycze zawierające 
aromaty ziołowe, Sosy ziołowe, Miód ziołowy, Zioła konserwowane 
[przyprawy], Herbaty owocowe, Herbaty o smaku owocowym [inne 
niż lecznicze], Herbaty aromatyzowane [inne niż do  celów leczni-
czych], 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży 
wysyłkowej i  przez Internet takich towarów jak: balsamy do  celów 
kosmetycznych, dezodoranty, ekstrakty perfum, emulsje do  cia-
ła, esencje i  olejki eteryczne, kosmetyki, kosmetyki do  pielęgnacji 
skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do użytku osobi-
stego, kosmetyki i  preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne . 
kremy do twarzy i ciała, mydła, mydełka, kremy odżywcze, maseczki 
do ciała, naturalne olejki eteryczne, naturalne środki perfumeryjne, 
odżywki do włosów, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów 
perfumeryjnych, olejek do  włosów, perfumy w  płynie, preparaty 
aromaterapeutyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznok-
ci, preparaty do włosów, preparaty nawilżające do ciała, szampony, 
środki perfumeryjne i zapachowe, preparaty do pielęgnacji zębów, 
preparaty do  czyszczenia zębów, środki do  mycia zębów, środki 
do  czyszczenia zębów, olejki zapachowe, saszetki zapachowe, eks-
trakty ziołowe do  celów kosmetycznych, perfumowane mieszanki 
suszonych ziół i  kwiatów (potpourri), zioła do  kąpieli, pojemniki 
z  substancjami zapachowymi, preparaty zapachowe, zapachy, her-
bata, kawa, miód, napary ziołowe, napary nie dla celów medycznych, 
napary, inne niż do celów leczniczych, naturalne słodziki niskokalo-
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ryczne, naturalne substancje słodzące, przyprawy, zioła przetworzo-
ne, ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, zioła suszone, zioła 
konserwowane, zioła do celów spożywczych, herbaty ziołowe, inne 
niż do celów leczniczych, herbaty ziołowe [napary], substytuty her-
baty, nielecznicze napoje na bazie herbaty, mieszanki herbat, kwiaty 
i liście jako substytuty herbaty, herbata do zaparzania, preparaty zio-
łowe do sporządzania napojów, suszone zioła do celów kulinarnych, 
ziołowo-miodowe pastylki do ssania [wyrób cukierniczy], nieleczni-
cze słodycze zawierające aromaty ziołowe, sosy ziołowe, miód zio-
łowy, zioła konserwowane [przyprawy], herbaty owocowe, herbaty 
o  smaku owocowym [inne niż lecznicze], herbaty aromatyzowane 
[inne niż do celów leczniczych] .

(111) 355599 (220) 2022 02 17 (210) 540004
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) MATYSIAK IWONA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) My Tummy
(540) 

(591) ciemnoróżowy, różowy, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 02 .03 .05, 02 .03 .16, 02 .03 .23, 02 .03 .28, 
26 .04 .02
(510), (511) 25 Odzież damska, Odzież dziecięca, Odzież ciążowa .

(111) 355600 (220) 2022 02 17 (210) 540010
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) OGÓREK MARCIN NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTEJ ALL-MED CENTRUM MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE 
GABINETY LEKARSKIE, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AllMed
(540) 

(591) jasnoniebieski, niebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 02 .09 .01
(510), (511) 42 Badania biologiczne, badania kliniczne i badania me-
dyczne, Próby kliniczne, Laboratoria medyczne, Medyczne badania 
naukowe, Medyczne usługi laboratoryjne, 44 Usługi medyczne, Ba-
dania medyczne, Kliniki medyczne, Konsultacje medyczne, Porad-
nictwo medyczne, Usługi poradnictwa medycznego, Organizowanie 
leczenia medycznego, Zapewnianie leczenia medycznego, Usługi 
informacji medycznej, Udzielanie informacji medycznej, Usługi po-
mocy medycznej, Usługi opieki medycznej .

(111) 355601 (220) 2022 02 24 (210) 540334
(151) 2022 07 05 (441) 2022 03 21
(732) Zott SE & Co . KG, Mertingen (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Primo

(540) 

(591) granatowy, biały, jasnoniebieski, żółty, zielony
(531) 29 .01 .15, 27 .05 .01, 05 .05 .21
(510), (511) 29 Mleko, Mleko ryżowe, mleko migdałowe, mleko sojo-
we, mleko orkiszowe, mleko owsiane, mleko orzechowe, mleko ko-
kosowe, Napoje na  bazie ryżu [substytuty mleka], napoje na  bazie 
migdałów [substytuty mleka], napoje na bazie soi [substytuty mle-
ka], napoje na bazie orkiszu [substytuty mleka], napoje na bazie owsa 
[substytuty mleka], napoje na  bazie orzechów [substytuty mleka], 
napoje na bazie kokosów [substytuty mleka], Produkty mleczne, mia-
nowicie mleko pitne, mleko z bakteriami Lactobacillus acidophilus, 
maślanka, Jogurt, Desery owocowe, Desery o smaku owocowym . Jo-
gurt owocowy, Jogurty do picia, Jogurt z dodatkiem czekolady lub 
kakao, Bezalkoholowe napoje mleczne, Kefir [napój mleczny], Śmie-
tana, Biały ser z chudego mleka [quark], Potrawy z twarogu z owo-
cami i ziołami, Puddingi na bazie mleka, Desery owocowe o smaku 
mlecznym, na bazie wegańskich zamienników mleka, Kremy desero-
we, Deser panna cotta, Galaretki, Masło, Ser i wyroby z sera, Mleko 
i  serwatka w proszku jako żywność dla ludzi, z dodatkami lub bez, 
Pasty do  kromek zawierające tłuszcz, Koktajle mleczne, Serwatka, 
Wszystkie wyżej wymienione produkty mleczne na bazie mleka ry-
żowego, mleka migdałowego, mleka sojowego, mleka orkiszowego, 
mleka owsianego, mleka orzechowego, mleka kokosowego lub in-
nych roślinnych składników podstawowych oraz wszystkie wyżej wy-
mienione także w postaci wegańskiej, Analogie przetworów mlecz-
nych (produkty, w których białko lub tłuszcz mleka zostały całkowicie 
lub częściowo zastąpione białkiem, tłuszczem lub olejem pochodze-
nia niemlecznego), Przetworzone owoce i warzywa, Zupy i buliony, 
Przetworzone produkty spożywcze wykonane na  bazie owoców 
i/lub warzyw, Wszystkie wyżej wymienione towary także w postaci 
wegańskiej, Zamienniki jogurtu, Zamienniki jogurtu owocowego, 
zamienniki jogurtu z czekoladą lub dodatkiem kakao, zamienniki jo-
gurtu pitnego, Zamienniki produktów mlecznych na bazie roślinnej, 
Preparaty roślinne jako zamienniki produktów mlecznych, Roślinne 
substytuty mleka w  postaci płynnej, kremowej, lepkiej, musowej 
lub galaretowatej, ujęte w tej klasie, 30 Czekolada, Mrożone jogurty, 
Puddingi, Musy, Desery na bazie galaretki, Kisiele, Preparaty składa-
jące się głównie z  płatków owsianych, ryżu, semoliny, Desery z  ka-
szy manny, Wyroby z czekolady, Wyroby cukiernicze, Lody jadalne, 
Proszki do sporządzania lodów, Trwałe wyroby piekarnicze i wypieki, 
zwłaszcza gotowe ciasta i wafle, Napoje na bazie kakao, Budyń ryżo-
wy, Wszystkie wyżej wymienione produkty także na bazie mleka ry-
żowego, mleka migdałowego, mleka sojowego, mleka orkiszowego, 
mleka owsianego, mleka orzechowego, mleka kokosowego, napo-
jów ryżowych, napojów migdałowych, napojów sojowych, napojów 
orkiszowych, napojów owsianych, napojów orzechowych, napojów 
kokosowych lub innych roślinnych składników podstawowych oraz 
wszystkie wyżej wymienione także w postaci wegańskiej, Wszystkie 
wyżej wymienione towary, na  bazie analogów produktów mlecz-
nych (produkty, w  których białko mleka lub tłuszcz mleka zostały 
całkowicie lub częściowo zastąpione białkiem, tłuszczem lub olejem 
pochodzenia niemlecznego) .

(111) 355602 (220) 2022 01 13 (210) 538678
(151) 2022 07 15 (441) 2022 03 28
(732) GRUPA INTERIA .PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Blisko tego, co bliskie Tobie . Interia .
(510), (511) 16 Gazety, Czasopisma [periodyki], Kalendarze, Książki, 
Katalogi, Komiksy, Fotografie [wydrukowane], Notatniki [notesy], 
Pióra i  długopisy [artykuły biurowe], Ołówki, Materiały szkoleniowe 
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Materiały drukowane, Mate-
riały piśmienne, Papier, Torby, Karton, 35 Indeksowanie stron inter-
netowych w celach handlowych i reklamowych, Optymalizacja stron 
internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji do-
datkowej, Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci kompute-
rowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Rozpowszechnianie reklam, 
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców 
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towarów i usług, 38 Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społeczno-
ściowych, Poczta elektroniczna, Przesyłanie wiadomości, Transmisja 
wideo na żądanie, Udostępnianie forów internetowych online, Usługi 
związanie z  elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomu-
nikacyjne], Zapewnianie dostępu do  baz danych, 41 Dostarczanie 
filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo 
na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja w ideo na żądanie, Fotoreportaże, 
Informacja o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, Infor-
macja o  rekreacji, Komputerowe przygotowanie materiałów do  pu-
blikacji, Organizowanie i  prowadzenie konferencji, Organizowanie 
i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów 
[szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Pro-
dukcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów, Produk-
cja programów radiowych i telewizyjnych, Przekazywanie know-how 
[szkolenia], Publikowanie on-line elektronicznych książek i  czaso-
pism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Redago-
wanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Udostępnianie filmów 
online nie  do  pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych, 
nie do pobrania, Usługi gier oferowane w systemie on-line za pośred-
nictwem sieci komputerowej, 42 Aktualizowanie oprogramowania 
komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Doradztwo do-
tyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo w  dziedzinie 
bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w  zakresie oprogramo-
wania komputerowego, Doradztwo w  zakresie projektowania stron 
internetowych, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej 
i  programowaniu za  pośrednictwem strony internetowej, Hosting 
serwerów, Hosting stron internetowych, Instalacja oprogramowania 
komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, 
Opracowywanie oprogramowania w  ramach publikacji oprogramo-
wania, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projekto-
wanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów 
komputerowych, Przechowywanie danych elektronicznych, Tworze-
nie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach inter-
netowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie platform 
komputerowych, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokaliza-
cją użytkownika, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Usłu-
gi doradcze w dziedzinie technologii, Usługi doradcze w dziedzinie 
technologii komputerowej, Usługi podmiotów zewnętrznych w dzie-
dzinie informatyki, Wynajmowanie serwerów WWW .

(111) 355603 (220) 2022 01 27 (210) 539167
(151) 2022 07 20 (441) 2022 04 04
(732) DARŁÓWKO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Darłowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRA MAR
(540) 

(591) granatowy, biały
(531) 01 .15 .24, 03 .09 .11, 03 .09 .24, 26 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Reklama, Publikowanie tekstów reklamowych, Usługi 
marketingowe, 36 Agencje nieruchomości, Inwestycje finansowe, 
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pośrednictwo w  obrocie 
nieruchomościami, Usługi związane z  majątkiem nieruchomym, 
Wynajem mieszkań, Zarządzanie nieruchomością, 37 Budownictwo, 
Budownictwo portowe, 39 Wynajmowanie garaży, Wynajmowanie 
miejsc parkingowych, 43 Biura zakwaterowanie [hotele, pensjonaty], 
Domy turystyczne, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Usługi recepcyjne dla tymczasowego za-
kwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Wynajmowa-
nie sal na zebrania .

(111) 355604 (220) 2022 02 01 (210) 539333
(151) 2022 07 15 (441) 2022 03 28

(732) PACZYŃSKI JAKUB KARKONOSKIE TAJEMNICE, Karpacz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARKONOSKIE TAJEMNICE
(540) 

(531) 04 .01 .04, 04 .03 .03, 27 .05 .01
(510), (511) 14 Metale szlachetne i  ich  stopy, Wyroby z  metali szla-
chetnych lub pokrywane nimi, nie  ujęte w  innych klasach, Wyroby 
jubilerskie, Kamienie szlachetne, Przyrządy zegarmistrzowskie i chro-
nometryczne, 16 Papier, Karton, Afisze, Plakaty z papieru lub kartonu, 
Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Artykuły biurowe, Datowniki, 
Kartki do  korespondencji, Bloczki do  notowania zamówień, Blistry 
do  pakowania, Kalendarze, Koperty, Pieczątki, Pojemniki do  archiwi-
zacji dokumentów (segregatory), Teczki, Taśmy klejące do pakowania, 
Taśmy z papieru, Artykuły piśmiennicze, Artykuły papiernicze do pisa-
nia, Artykuły papiernicze na przyjęcia, Banery wystawowe wykonane 
z  kartonu lub papieru, Bileciki stołowe, Bilety, Materiały drukowane, 
Biuletyny, broszury, zaproszenia, tablice reklamowe, materiały edu-
kacyjne i instruktażowe, reklamy, ulotki, prospekty, programy imprez, 
Bony, Cenniki, Dekoracje na stół z papieru, dekoracyjny papier do pa-
kowania, Druki, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele 
architektoniczne, Emblematy i  etykiety z  papieru, Figurki wykonane 
z  papieru lub tektury, Fotografie, Reprodukcje graficzne, Historyjki 
obrazkowe, Jednorazowe produkty papierowe, kartki do  opakowań 
na prezenty, Kartki okolicznościowe, Karton opakowaniowy, Kartono-
we pudełka do pakowania, Kartonowe pudełka na prezenty, Katalogi, 
Książeczki do kolorowania, Książeczki z opowiadaniami dla dzieci, Ku-
pony, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Maty papierowe, Modele 
trójwymiarowe do  celów edukacyjnych, Materiały do  modelowania, 
Naklejki, Ozdoby papierowe na  przyjęcia, Papierowe identyfikatory 
imienne, metki, (zawieszki) i torebki do pakowania, Pocztówki i wido-
kówki, Publikacje promocyjne i  reklamowe, Serwetki jednorazowe, 
Wizytówki, Makiety architektoniczne, 20 Tablice reklamowe, Etykiety 
z tworzyw sztucznych, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy-w tym 
w szczególności: zabawki do sprzedaży w postaci zestawów, zestawy 
modeli do składania, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składa-
nia, miniaturki do  gry, miniaturowe odlewane pojazdy, miniaturowe 
modele samochodów, modele budynków w zmniejszonej skali, repli-
ki zwierząt jako zabawki, ludziki do zabawy, gry planszowe, 32 Piwo, 
Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje 
owocowe i soki owocowe, 35 Usługi reklamowe, zarządzania w dzia-
łalności handlowej, administrowania działalnością handlową, Prace 
biurowe, 41 Pokazy edukacyjne, Centra rozrywki, Organizowanie gier, 
konkursów edukacyjnych lub w celach rozrywkowych, Organizowanie 
kwizów, Organizowanie zawodów, Opracowywanie materiałów edu-
kacyjnych, Organizowanie przedstawień, Prezentacja przedstawień 
na żywo, Organizowanie pokazów na żywo, Organizacja imprez kul-
turalnych, rozrywkowych, widowisk w celach kulturalnych, edukacyj-
nych, rozrywkowych, Organizacja przyjęć, Organizowanie festynów 
w  celach rozrywkowych, edukacyjnych, rekreacyjnych oraz kultural-
nych, Organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, Organizowanie 
imprez edukacyjnych, rekreacyjnych i  kulturalnych, Organizowanie 
grupowych zajęć rekreacyjnych, Organizowanie imprez edukacyjnych, 
rekreacyjnych, w celach rozrywkowych i w celach kulturalnych, Orga-
nizowanie spotkań i  konferencji, Organizowanie wystaw do  celów 
edukacyjnych, rozrywkowych i  w  celach kulturalnych, Prowadzenie 
wystaw w celach rozrywkowych, kulturalnych i  rekreacyjnych, Orga-
nizowanie rozrywki, Planowanie przyjęć, Produkcja filmów wideo, 
widowisk, Publikowanie, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów 
edukacyjnych oraz do zabaw dla dzieci, Usługi edukacyjne dla dzie-
ci, związane z  modelowaniem i  architekturą, Usługi szkoleniowe, 
Dostarczanie Informacji dotyczących edukacji, Udzielanie informacji 
dotyczących rozrywki, Organizowanie wystaw różnego rodzaju ma-
kiet w celach edukacyjnych i  rozrywkowych, 43 Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje .
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(111) 355605 (220) 2022 02 07 (210) 539596
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) BUSINESS SUPPORT SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BSS
(540) 

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .02 .01, 26 .04 .12
(510), (511) 35 Analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, doradztwo 
specjalistyczne w  sprawach działalności gospodarczej, doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
księgowość, outsourcing (doradztwo handlowe), podatki (przygoto-
wywanie zeznań), pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
rachunkowość, 36 Analizy finansowe, ekspertyzy dla celów fiskal-
nych, finansowe usługi, finansowe doradztwo, operacje finansowe, 
podatki (ekspertyzy), pośrednictwo w sprawach majątku nierucho-
mego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, 45 Badania prawne .

(111) 355606 (220) 2022 02 24 (210) 540349
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOZ Product Oviso Opticlear
(510), (511) 3 Nawilżane chusteczki kosmetyczne, Chusteczki nawil-
żane do  celów higienicznych i  kosmetycznych, Chusteczki i  płyny 
do  użytku kosmetycznego do  czyszczenia i  pielęgnacji oczu i  po-
wiek, 5 Chusteczki do celów medycznych, Chusteczki wilgotne na-
sączone płynem farmaceutycznym, Nasączone chusteczki lecznicze, 
Produkty okulistyczne, Produkty higieniczne do  użytku okulistycz-
nego, Suplementy żywnościowe lub odżywcze do użytku okulistycz-
nego, Środki dezynfekujące do użytku okulistycznego lub higienicz-
nego (inne niż mydło), Płyny do przemywania oczu, Antyseptyki .

(111) 355607 (220) 2022 03 11 (210) 540869
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) WIERZBICKI DORADCY RESTRUKTURYZACYJNI I SYNDYCY 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WIERZBICKI DORADCY RESTRUKTURYZACYJNI I SYNDYCY
(540) 

(591) szary, czerwony, czarny
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .18
(510), (511) 35 Aktualizacja i  utrzymywanie danych w  komputero-
wych bazach danych, Aktualizacja i  utrzymywanie informacji w  re-
jestrach, Analizy kosztów, Audyt działalności gospodarczej, Audyt 
finansowy, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności go-

spodarczej, Badania rynkowe, Badania w  zakresie biznesu, Doradz-
two w  zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie 
zarządzania personelem, Dostarczanie informacji dotyczących kon-
taktów handlowych i  biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Han-
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze to-
warów i usług, Informacja o działalności gospodarczej, Outsourcing 
[doradztwo biznesowe], Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwa-
mi przemysłowymi lub handlowymi, Przygotowanie listy płac, Przy-
gotowywanie badań dotyczących rentowności przedsiębiorstw, Sta-
tystyczne zestawienia, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, 
Usługi doradcze w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi 
doradztwa w  zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów 
w  zakresie efektywności biznesowej, Usługi marketingowe, Usługi 
przetwarzania danych [czynności biurowe], Usługi sekretarskie, Usłu-
gi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wyceny handlowe, 36 
Analizy finansowe, Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo 
w zakresie długów, Inwestycje finansowe, Opracowywanie kosztory-
sów do celów wyceny kosztów, Transakcje finansowe, Usługi badań 
dotyczących finansów, Usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, 
Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], 
Zarządzanie finansami, Zarządzanie nieruchomością, 45 Badania 
prawne, Doręczanie pism i  orzeczeń w  postępowaniu sądowym, 
Monitorowanie praw własności intelektualnej do  celów doradztwa 
prawnego, Usługi adwokackie, Usługi w zakresie przygotowywania 
dokumentów prawnych, Usługi związane z  przeniesieniem tytułu 
własności [usługi prawne], Zarządzanie prawami autorskimi .

(111) 355608 (220) 2022 03 16 (210) 541011
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) ORDAK ROBERT, Płońsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fasterm
(540) 

(591) czerwony, niebieski, czarny
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .01, 26 .11 .12
(510), (511) 37 Budownictwo, Budowa budynków wielorodzinnych, 
Budowa fundamentów, Budowa części budynków, Izolowanie bu-
dynków, Konsultacje budowlane, Malowanie, Montaż drzwi i okien, 
Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Montaż instalacji na placach 
budowy, Montaż rusztowań, Murarstwo, Rozbiórka budynków, Tyn-
kowanie, Układanie kabli, Układanie sztuczne nawierzchni, Usługi 
doradztwa budowlanego, Uszczelnianie budynków, Przygotowywa-
nie terenu pod budowę .

(111) 355609 (220) 2022 02 03 (210) 539442
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Belluno
(510), (511) 19 Betonowe elementy budowlane, Budowlane kon-
strukcje niemetalowe, Ogrodzenia niemetalowe z  pustaków beto-
nowych, Parkany niemetalowe, Materiały budowlane niemetalowe, 
Płyty brukowe niemetalowe, Płyty budowlane niemetalowe, Płyty 
cementowe, Palisady niemetalowe .

(111) 355610 (220) 2022 02 03 (210) 539450
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) Goliath IP Stichting, Hattem (NL)
(540) (znak słowny)
(540) Zrzędliwy Dziadek
(510), (511) 28 Gry, Przedmioty do zabawy, Gry przenośne z wyświe-
tlaczami ciekłokrystalicznymi, Przenośne [podręczne] gry elektronicz-
ne, Przenośne [podręczne] gry komputerowe, Przenośne [podręczne] 
gry wideo, Elektroniczne gry edukacyjne, Elektroniczne gry planszo-
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we, Gry dostępne na platformach elektronicznych, Artykuły sporto-
we i gimnastyczne, Gry planszowe, Gry towarzyskie, Gry edukacyjne .

(111) 355611 (220) 2022 02 07 (210) 539590
(151) 2022 07 13 (441) 2022 03 21
(732) FUNDACJA MAMO PRACUJ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) talenti
(540) 

(591) czerwony
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .01
(510), (511) 35 Agencje zatrudnienia, Agencje zatrudnienia tymczaso-
wego, Dobór personelu [dla osób trzecich], Dobór personelu za po-
mocą metod psychotechnicznych, Doradztwo i konsultacje dotyczące 
zatrudnienia, Doradztwo w zakresie planowania kariery, Doradztwo 
w zakresie pośrednictwa pracy, Doradztwo w zakresie rekrutacji per-
sonelu, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania sta-
nowisk, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji per-
sonelu, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, 
Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, Doradztwo w zakresie znaj-
dowania zatrudnienia dla personelu, Dostarczanie informacji doty-
czących rekrutacji pracowników, dostarczanie informacji na  temat 
zatrudnienia za  pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Do-
starczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej 
sieci komputerowej, Dostarczanie informacji o zatrudnieniu, Dostar-
czanie informacji w  zakresie rekrutacji pracowników, Dostarczanie 
informacji w  zakresie usług relokacji pracowników, Ocena potrzeb 
personelu, Oferowanie porad z zakresu rekrutacji absolwentów, Ogło-
szenia odnoszące się do rekrutacji personelu, Opracowywanie życio-
rysów dla osób trzecich, Organizowanie i prowadzenie targów pracy, 
Organizowanie i prowadzenie targów rekrutacyjnych, Reklama rekru-
tacji personelu, Rekrutacja personelu, Rekrutacja personelu na  czas 
nieokreślony, Rekrutacja personelu tymczasowego, Rekrutacja per-
sonelu wykonawczego, Rekrutacja personelu wyższego szczebla 
kierowniczego, Rekrutacja pracowników wspomagających prace biu-
rowe, Rekrutacja tymczasowego personelu technicznego, Rekrutacja 
personelu informatycznego, Rozpowszechnianie informacji na temat 
rekrutacji absolwentów, Usługi w zakresie przeprowadzania rozmów 
kwalifikacyjnych [w  celu rekrutacji personelu], Zarządzanie perso-
nelem, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu .

(111) 355612 (220) 2022 02 14 (210) 539846
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) KUNDA ROBERT FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ROREK, 
Grabie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROREK
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 26 .01 .22, 26 .04 .06, 26 .04 .09, 26 .11 .03, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 
29 .01 .12
(510), (511) 25 Odzież, odzież sportowa, bielizna, obuwie, obuwie 
sportowe, obuwie plażowe, rękawiczki, rękawice sportowe narciar-
skie, stroje kąpielowe, stroje gimnastyczne, daszki przeciwsłoneczne 
jako nakrycia głowy, nakrycia głowy, szale, nauszniki, skarpety, getry, 
35 Zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające na-
bywcy wygodnie je  oglądać i  kupować w  sklepie także interneto-
wym z odzieżą, odzieżą sportową, nakryciami głowy, obuwiem, bie-
lizną, rękawiczkami, skarpetami, szalami .

(111) 355613 (220) 2022 02 15 (210) 539861
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11

(732) COFFEEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) COFFEE ON
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 26 .01 .04, 27 .05 .05, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 3 Środki czyszczące, Detergenty, Detergent w tabletkach 
do ekspresów do kawy, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środ-
ki do usuwania kamienia, Substancje czyszczące do użytku domowe-
go, 7 Dystrybutory automatyczne, Automaty do sprzedaży, Automa-
ty sprzedające chłodnicze, Elektryczne młynki do kawy, Elektryczne 
spieniacze do mleka, Elektryczne spieniacze mleka do kawy, 11 Agre-
gaty chłodnicze będące częściami systemów do  chłodzenia wody, 
Elektryczne ekspresy do  kawy, Elektryczne zaparzacze do  kawy, 
Kawiarki elektryczne, Urządzenia do  podgrzewania napojów, Urzą-
dzenia do podgrzewania mleka, Urządzenia do chłodzenia napojów, 
Urządzenia chłodnicze do  wystawiania żywności, Szafki chłodnicze 
do przechowywania napojów, Szafki chłodnicze do przechowywania 
żywności, Urządzenia dozujące do  napojów chłodzonych [inne niż 
automaty do  sprzedaży], Witryny ekspozycyjne grzewcze, Witryny 
podgrzewane na artykuły spożywcze, Witryny chłodnicze do ekspo-
zycji napojów, Chłodziarki do mleka, Chłodziarki do wina, Chłodzące 
automaty do napojów, Elektryczne automaty do espresso, Urządze-
nia do produkcji lodu i dystrybutory automatyczne w jednym, Pod-
grzewacze talerzy, Elektryczne podgrzewacze do talerzy, Elektryczne 
podgrzewacze wody do sporządzania napojów, Elektryczne zaparza-
cze do herbaty, 43 Wynajem jednostek wydających ciepłe i schłodzo-
ne napoje, innych niż automaty sprzedające .

(111) 355614 (220) 2022 02 16 (210) 539915
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, 
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) System zarządzania jakością MORATEX INSTYTUT
(540) 

(591) biały, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26 .01 .03, 26 .01 .12, 26 .01 .18, 26 .13 .25, 27 .05 .05, 27 .05 .09, 29 .01 .13
(510), (511) 16 Publikacje promocyjne, 35 Udostępnianie przestrze-
ni reklamowej w  mediach elektronicznych, Prezentacje towarów 
i usług, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe i promo-
cyjne w  zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe i  promocyjne przy 
wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, Usługi reklamowe i  promo-
cyjne [publicity], Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, 
promocyjne i  public relations, 42 Usługi w  zakresie projektowania 
stron internetowych, Usługi w zakresie tworzenia witryn interneto-
wych, Tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron inter-
netowych) na rzecz osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie witryn 
internetowych, Tworzenie stron internetowych, Tworzenie witryn 
internetowych .

(111) 355615 (220) 2022 02 18 (210) 540032
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
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(732) VITAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWE KORZYŚCI VenoDIOSMIN
(540) 

(531) 26 .01 .03, 26 .04 .04, 26 .04 .10, 26 .04 .22, 27 .05 .05, 27 .05 .09, 
27 .05 .10, 27 .05 .17
(510), (511) 5 Suplementy diety .

(111) 355616 (220) 2022 02 20 (210) 540062
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) KRZEMIŃSKA ALEKSANDRA ŚWIEŻO UPIECZONA, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIEŻO UPIECZONA
(540) 

(591) fioletowy
(531) 11 .01 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .05
(510), (511) 30 Ciasto na  wypieki, Chleb, Chleb i  bułki, Chleb żytni, 
Duński chleb, Świeży chleb, Zakwas chlebowy, Wyroby cukiernicze, 
ciasta, tarty i ciasteczka, Babki Panettone, Bezy, Bułeczki z czekola-
dą, Bułeczki z  dżemem, Bułeczki z  owocami, Bułki z  cynamonem, 
Ciasteczka solone, Croissant [rogaliki z  ciasta francuskiego], Czeko-
ladki, Słodkie bułki, Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów me-
dycznych), Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Wyroby cukierni-
cze zawierające galaretkę, Wyroby piekarnicze, Wyroby cukiernicze 
z płynnym nadzieniem owocowym, Wyroby cukiernicze w polewie 
czekoladowej, Wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, Wyroby 
cukiernicze na  bazie orzechów arachidowych, Wyroby cukiernicze 
na bazie pomarańczy, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, Nie-
lecznicze wyroby cukiernicze o smaku miętowym, 40 Wypiek chleba 
na zamówienie .

(111) 355617 (220) 2022 02 22 (210) 540209
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) KONSORCJUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnik (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Galeria Venus
(510), (511) 36 Usługi dzierżawy nieruchomości .

(111) 355618 (220) 2022 02 22 (210) 540210
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) KONSORCJUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALERIA Venus
(540) 

(591) biały, czerwony, niebieski
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .05, 26 .04 .18
(510), (511) 36 Usługi dzierżawy nieruchomości .

(111) 355619 (220) 2022 02 24 (210) 540283
(151) 2022 07 26 (441) 2022 03 21
(732) KAPICA MARZENA, Ignatki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MK foam sklep
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  meblami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami .

(111) 355620 (220) 2022 02 24 (210) 540289
(151) 2022 07 26 (441) 2022 03 21
(732) DZIEWAŃSKI PIOTR, Trzebielino (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KASZUBSKA RYBKA
(540) 

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 03 .09 .01, 26 .11 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 29 Ryby, Ryby mrożone, Ryby przetworzone, Ryby wę-
dzone, Ryby suszone, Pasty z ryb, owoców morza i mięczaków, Goto-
we posiłki składające się głównie z ryb, 44 Usługi hodowli ryb .

(111) 355621 (220) 2022 02 25 (210) 540302
(151) 2022 07 26 (441) 2022 03 21
(732) BRZESKA DOROTA, Mława (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ciro
(510), (511) 31 Karma dla zwierząt domowych, Karmy i  pasze dla 
zwierząt, 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produk-
tów dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą 
dla zwierząt .

(111) 355622 (220) 2022 02 24 (210) 540346
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB 
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLĘDWICZANKA
(510), (511) 29 Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Eks-
trakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, 
Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, 
Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz 
do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, 
Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na ba-
zie wędlin, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy 
szpik kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Sondaże, Organi-
zowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, 
Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i  zakup towarów 
w  hurtowni, sklepach, przez internet z: towarami branży mięsnej, 
Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, 
Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Kon-
serwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso 
konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, 
Produkty gotowe na bazie mięsa, Produkty gotowe na bazie wędlin, 
Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, Konserwy 
mięsne, Podroby mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, Produkty 
z branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej, Raki nieżywe, Smalec, 
Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Wieprzowi-
na, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny .

(111) 355623 (220) 2022 02 28 (210) 540413
(151) 2022 07 20 (441) 2022 03 28
(732) PALKA-SIKORA MARTA MARTA PALKA MP, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARTA PALKA M
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(540) 

(531) 26 .11 .03, 27 .05 .01
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły 
służące do przenoszenia, Moleskin [imitacja skóry], Etui na karty wy-
konane z imitacji skóry, Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwie-
rząt, Parasole i parasolki, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy .

(111) 355624 (220) 2022 03 02 (210) 540512
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 04
(732) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) plus
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .10, 26 .03 .23, 26 .11 .03, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
tycznych, Urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, 
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, Urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
Płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Kasy reje-
strujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, kompu-
tery, Programy komputerowe, Urządzenia do  gaszenia ognia, 
Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie komputerowe, Elektro-
niczne nośniki danych, Nagrania cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania 
wideo, Nagrania audio-wideo, Sprzęt elektroniczny, Telefony, Table-
ty, Telewizory, Elektroniczne terminale komunikacyjne, Terminale 
komputerowe, Terminale telefoniczne, Terminale danych, Terminale 
multimedialne, Terminale POS, Terminale poczty elektronicznej, Ter-
minale elektronicznych płatności, Modemy, Modemy komunikacyjne, 
Modemy telefoniczne, Modemy komputerowe, Modemy wewnętrz-
ne, Modemy zewnętrzne, Routery, Karty sieciowe, Elektroniczny 
sprzęt biurowy, Wzmacniacze, Przedwzmacniacze, Odbiorniki radio-
we, Elektroniczne urządzenia do przetwarzania dźwięku, Odtwarza-
cze treści audio-wideo, Urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, 
Dekodery, Dekodery telewizyjne, Dekodery radiowe, Dekodery sy-
gnałów, Dekodery elektroniczne, Dekodery cyfrowe, Urządzenia te-
lewizyjne, Aparatura telewizyjna, Nagrywarki telewizyjne, Kamery, 
Wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, Wzmacniacze sygnałów ra-
diowych, Wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych, Elektronicz-
ne urządzenia monitorujące, Konwertery standardów telewizyjnych, 
Konwertery standardów radiowych, Zestawy kina domowego, Pro-
jektory do kina domowego, Wyświetlacze do zestawów kina domo-
wego, Projektory, Projektory cyfrowe, Projektory multimedialne, Słu-
chawki, Głośniki, Ładowarki, Ładowarki samochodowe, Przenośne 
urządzenia do  ładowania urządzeń mobilnych, Zasilacze, Akcesoria 
do  urządzeń komunikacyjnych, Akcesoria do  urządzeń mobilnych, 
Akcesoria do telefonów, Akcesoria do tabletów, Futerały na urządze-
nia mobilne, Futerały na telefony, Futerały na tablety, Etui na urzą-
dzenia mobilne, Etui na  telefony, Etui na  tablety, Kable, Adaptery, 
Uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, Uchwyty samochodo-
we do urządzeń mobilnych, Szkło ochronne, Szkło ochronne do urzą-

dzeń mobilnych, Szkło ochronne do telefonów, Szkło ochronne do ta-
bletów, Szkło hartowane do  ochrony ekranów urządzeń mobilnych, 
Szkło hartowane do  ochrony ekranów telefonów, Szkło hartowane 
do ochrony ekranów tabletów, Ochraniacze ekranów urządzeń mobil-
nych z  tworzyw sztucznych, Ochraniacze ekranów telefonów z  two-
rzyw sztucznych, Ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucz-
nych, Folia polimerowa do  ochrony ekranów urządzeń mobilnych, 
Folia polimerowa do ochrony ekranów telefonów, Folia polimerowa 
do  ochrony ekranów tabletów, 16 Publikacje, Gazety, Czasopisma, 
Druki, Kalendarze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Ko-
miksy, Fotografie, Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do na-
uczania z wyjątkiem aparatów, Torby, Materiały drukowane, Materia-
ły szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, 
Papier, Tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
Usługi wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo i kon-
sultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi analizy i  infor-
macji biznesowej, Badania rynkowe, Analizy gospodarcze, Admini-
strowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja 
działalności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Infor-
macja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, Agen-
cje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organi-
zacja targów handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji 
reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi pro-
gramów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, Pro-
mocja towarów i  usług, Usługi public relations, Produkcja reklam, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 
reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie 
powierzchni na  cele reklamowe, Wynajem czasu reklamowego 
w  środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne, Sondaże opinii, 
Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie dzia-
łalnością artystyczną, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarzą-
dzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, Elektroniczne 
przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Do-
radztwo związane z  przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie 
informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji bizneso-
wych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Wyszukiwanie in-
formacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, Skomputery-
zowane wyszukiwanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży 
towarów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicz-
nej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, 
technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, me-
dycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż detaliczna towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompu-
terowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicz-
nej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, 
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, roz-
rywkowej, kulturalnej, Sprzedaż hurtowa towarów z  branż: teleko-
munikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, me-
dialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, 
elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, spor-
towej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozryw-
kowej, kulturalnej, Zgrupowanie na  rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompu-
terowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicz-
nej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, 
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, roz-
rywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub 
zapoznawać się z  opisem oraz kupować te towary, w  szczególności: 
z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym 
zakresie, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, Usługa polegają-
ca na  prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i  detaliczna paliw 
stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Pośred-
nictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz 
produktów pochodnych, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-
stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, Sprzedaż hurto-
wa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośred-
nictwo w  zakresie sprzedaży energii, w  tym energii elektrycznej 
i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dys-
trybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywa-
nia w  energię, w  szczególności elektryczną i  cieplną, dystrybucji 
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i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorą-
cą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług zwią-
zanych z  wywozem śmieci, Pośrednictwo w  zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania do-
stępu do  usług medycznych, Pośrednictwo w  zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania do-
stępu do  usług opiekuńczych, Zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług me-
dycznych i opiekuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu 
do  usług w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób 
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpie-
czeństwa, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Doradztwo podatkowe [ra-
chunkowość], Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie sta-
cji radiowych, Zarządzanie działalnością gospodarczą w  zakresie 
stacji telewizyjnych, Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpiecze-
niowe, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, 
Usługi pośrednictwa w zakresie usług finansowych, Doradztwo eko-
nomiczno-finansowe, Usługi płatnicze, Usługi maklerskie, Obrót pa-
pierami wartościowymi, Usługi bankowe, Usługi pośrednictwa ban-
kowego, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, Usługi pośrednictwa 
w zakresie leasingu, Doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadze-
nia rachunków], Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Zarzą-
dzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w zakresie zarządzania nie-
ruchomościami, Wynajem nieruchomości i  majątku, Wynajem 
powierzchni biurowej, Wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierża-
wa nieruchomości, Finansowanie inwestycji, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
37 Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczegól-
ności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu 
komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do prze-
twarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do  nadawania, Usługi naprawcze dotyczące urzą-
dzeń i  przyrządów, w  szczególności urządzeń elektronicznych, 
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń teleko-
munikacyjnych, urządzeń do  przetwarzania danych, urządzeń 
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, 
Usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczegól-
ności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu 
komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do prze-
twarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do  nadawania, Instalowanie i  naprawa urządzeń 
elektrycznych i  elektronicznych, Usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi 
w  zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi w  zakresie 
prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia portali inter-
netowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności, 
Zbieranie i  przesyłanie informacji, Działalność centrów telefonicz-
nych (call center), Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elek-
tronicznej, Usługi telekomunikacyjne przewodowe, Usługi telekomu-
nikacyjne bezprzewodowe, Usługi telekomunikacji satelitarnej, 
Usługi komunikacji radiowej, Usługi komunikacji za  pośrednictwem 
sieci światłowodowych, Usługi komunikacji za pośrednictwem telefo-
nów komórkowych, Usługi łączności poprzez terminale komputero-
we, Usługi nadawania bezprzewodowego, Usługi nadawania telewizji 
kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną sie-
cią komputerową, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików 
cyfrowych, Transmisja programów radiowych, Transmisja programów 
telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na  żądanie, 
Zapewnianie dostępu do  globalnych sieci komputerowych, Usługi 
transmisyjne, Łączność poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu 
do  internetu, Usługi dostępu do  sieci komunikacji elektronicznej, 
Usługi w  zakresie emisji radiowej i  telewizyjnej, Bezprzewodowa 
transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie programów tele-
wizyjnych, Nadawanie audio, wideo i  multimedialne za  pośrednic-
twem internetu i  innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprze-
wodowe, Przekaz satelitarny, Nadawanie i  transmisja programów 
radiowych, Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, Nada-
wanie informacji za pośrednictwem telewizji, Nadawanie informacji 
za  pośrednictwem radia, Nadawanie informacji za  pośrednictwem 
satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów przez satelitę, 

Nadawanie programów telewizji kablowej, Nadawanie programów 
za  pośrednictwem internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nada-
wanie wiadomości [środkami elektronicznymi], Usługi zapewniania 
dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostę-
pu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów te-
lewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na ży-
czenie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów 
radiowych, Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnia-
nie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz 
internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do fo-
rów dyskusyjnych w internecie, Usługi teletechniczne, Usługi telein-
formatyczne, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypoży-
czanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji 
za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, Dostarczanie in-
formacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń 
telekomunikacyjnych, Usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych 
polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, Usługi w zakre-
sie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające na zapewnianie infra-
struktury technicznej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, Transport 
samochodowy, Transport morski, Transport lotniczy, Transport baga-
żu, Transport osób, Usługi kurierskie, Wypożyczanie środków trans-
portu, Pakowanie i  składowanie towarów, Organizowanie podróży, 
Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności 
elektrycznej i  cieplnej, Zaopatrywanie w  energię, w  szczególności 
elektryczną i  cieplną, Dystrybucja i  zaopatrywanie w  wodę, Usługi 
zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, Usługi związane z od-
prowadzaniem ścieków, Usługi związane z wywozem śmieci, Pośred-
nictwo w  zakresie ww . usług, Wyznaczanie położenia obiektów 
za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 
Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne świadczone 
za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, Rozrywka, Organizo-
wanie imprez rozrywkowych, Organizowanie konkursów i  wystaw 
edukacyjnych i  rozrywkowych, Działalność sportowa, Działalność 
kulturalna, Organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz kon-
certów, Organizowanie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organi-
zowanie sympozjów, Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wy-
dawnicze, Usługi wydawnicze w  zakresie tekstów elektronicznych, 
Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą elek-
troniczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy 
skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wykazów oraz list, 
Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków, 
Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, Rozpowszechnianie 
i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji kablo-
wej, naziemnej, satelitarnej, Usługi sprzedaży programów radio-
wych, Wynajem stacji radiowych, Usługi sprzedaży programów tele-
wizyjnych, Wynajem stacji telewizyjnych, Produkcja programów 
telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, Montaż progra-
mów radiowych i telewizyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, 
Studia telewizyjne, Studia nagrań, Usługa prowadzenia portali inter-
netowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i te-
lewizyjnych, informacji o  programach i  repertuarze, udostępniania 
wersji obcojęzycznych i  polskojęzycznych utworów, udostępniania 
gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych 
i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań mu-
zycznych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi po-
stprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radio-
wych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań 
wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Dystrybucja filmów, 
Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja programów telewizyjnych, 
Dystrybucja programów radiowych, Gry oferowane on-line, Usługi 
publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych 
i publikacji elektronicznych, w tym on-line, Usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 
Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Anali-
za przemysłowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie projekto-
wania przemysłowego, Usługi kontroli jakości i  uwierzytelniania, 
Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowa-
nie i  wdrażanie oprogramowania komputerowego, Oprogramowa-
nie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania 
jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramo-
wanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowa-
nia komputerowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, 
Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Instalacja opro-
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gramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania kompu-
terowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konfigu-
racja oprogramowania komputerowego, Naprawa oprogramowania 
komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Udostępnianie oprogramowania komputerowego, Informatyka śled-
cza, Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące 
komputerów i  informatyki, Projektowanie systemów informatycz-
nych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w  za-
kresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeń-
stwa i  odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządzanie 
projektami informatycznymi, Usługi zarządzania urządzeniami infor-
matycznymi, Usługi doradcze w  zakresie technologii informatycz-
nych i  komputerowych, Usługi zarządzania projektami w  zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, Inżynieria kompute-
rowa, Hosting, Hosting serwerów, Hosting portali internetowych, 
Hosting stron internetowych, Hosting platform w internecie, Hosting 
treści cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting in-
frastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, Hosting aplikacji 
oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie portali interneto-
wych dla osób trzecich, Utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, Projektowanie stron internetowych, Usługi prowadzenia 
portali internetowych w  zakresie utrzymywania stron interneto-
wych, prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek interneto-
wych, Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i  internetowych, 
włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami 
przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi me-
dyczne, Opieka pielęgniarska, Opieka psychologiczna, Opieka me-
dyczna i  zdrowotna, Domy opieki nad starszymi ludźmi z  opieką 
pielęgniarską lub medyczną, Usługi w  zakresie higieny i  urody dla 
ludzi i zwierząt, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, Prywatne 
i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokoje-
nia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie alarmu 
medycznego, opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, usłu-
gi osobistych doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów spo-
łecznościowych online, usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci 
kontaktów społecznych on line za pomocą aplikacji mobilnych, usłu-
gi w  zakresie opieki, usługi astrologiczne i  duchowe, doradztwo 
w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzie-
ży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa w zawiera-
niu znajomości, Usługi w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony osób i mienia, Usługi ochroniarskie, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług .
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-HANDLOWO-USŁUGOWE OLMET, Rupin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OLMET
(510), (511) 6 Altany konstrukcje z  metalu, Armatura metalowa 
do przewodów do sprężonego powietrza, Balustrady metalowe, Ba-
rierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, Barierki ochronne me-
talowe dla kolei, Baryłki jako beczki metalowe, Baseny kąpielowe 
jako konstrukcje metalowe, Belki stropowe metalowe, Biały metal, 
Blacha (Opakowania blaszane z  białej), Blokady na  koła pojazdów, 
Boazeria metalowa, Bolce metalowe do butów, Bramki wejściowe ko-
łowrotowe, Bramy metalowe, Nagrobki z brązu, Brąz jako wyroby ar-
tystyczne, Łańcuchy dla bydła, Cermetale jako spieki metalowo-cera-
miczne, Chlewy metalowe, Cyfry i  litery z  metali nieszlachetnych 
z wyjątkiem czcionek, Dachowe rynny metalowe, Dachówki esówki 
metalowe, Dachówki metalowe, Pokrycia dachowe metalowe, De-
flektory kominowe metalowe, Drabiny metalowe, Drabiny ze  stop-
niami metalowymi, Drobne wyroby metalowe, Druciana tkanina, 
Drut aluminiowy, Drut kolczasty, Drut metalowy z metali nieszlachet-
nych, Drut ze  stali, Drut ze  stopów metali nieszlachetnych z  wyjąt-
kiem drutu topikowego, Urządzenia do  otwierania drzwi nieelek-
tryczne, Drzwi metalowe, Drzwi wahadłowe metalowe, Dystrybutory 
woreczków na psie odchody, mocowane, z metalu, Dysze, końcówki 
wylotowe z metalu, Dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, Dzwonki 
dla zwierząt, Dzwony i  dzwonki, Dźwiękoszczelne budki z  metalu, 
przenośne, Dźwigary metalowe, Ekrany, siatki przeciw owadom me-
talowe, Etykiety metalowe, Folia aluminiowa, Folia cynowa jako sta-

niol, Folie metalowe do zawijania i pakowania, Foremki do lodu me-
talowe, Formy, Formy odlewnicze metalowe, Gałki jako uchwyty 
metalowe, Groby metalowe, Gwoździe, Gwoździe z szeroką główką 
jako ćwieki, Gzymsy jako formy i odlewy metalowe, Gzymsy metalo-
we, Haki do  wieszania kotłów metalowe, Haki do  wieszania ubrań, 
metalowe, Harmonijkowe drzwi z metalu, Kabiny kąpielowe metalo-
we, Kabiny stosowane przy malowaniu za pomocą rozpylaczy, meta-
lowe, Kabiny telefoniczne metalowe, Kable metalowe nieelektrycz-
ne, Kajdanki, Rury rozgałęźne do  kanalizacji metalowe, Kapsle 
do butelek metalowe, Kasetki na pieniądze metalowe lub niemetalo-
we, Kasy pancerne, Kasy pancerne metalowe lub niemetalowe, Klam-
ki do drzwi metalowe, Klamry jako zaciski metalowe, Klamry pasów 
maszynowych, metalowe, Klatki metalowe dla dzikich zwierząt, 
Kłódki, Kolanka do rur metalowe, Kolejki linowe naziemne jako wy-
posażenie metalowe dla nawierzchni, Kołki do ścian, metalowe, Kołki 
metalowe, Kołki metalowe do butów, Kołnierze metalowe, Kominowe 
trzony metalowe, Kominy metalowe, Konstrukcje metalowe, Konstruk-
cje metalowe jako szkielety ramowe w budownictwie, Konstrukcje no-
śne szklarni, metalowe, Konstrukcje stalowe w budownictwie, Kapsle 
do korkowania metalowe, Kostka brukowa metalowa, Kosze metalo-
we, Kosze samowyładowcze niemechaniczne metalowe, Kowadła, Ko-
wadła przenośne, Kółka metalowe do  kluczy, z  metali nieszlachet-
nych, Kółka samonastawne do  mebli metalowe, Krany, kurki 
do beczek metalowe, Kratownice [kładki] metalowe, Kratownice me-
talowe, Kraty metalowe, Krucyfiksy z metali nieszlachetnych, inne niż 
biżuteria, Kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, Kule stalowe, 
Kurniki metalowe, Liny kolejek napowietrznych, Liny metalowe, Liny 
stalowe, Listwy metalowe, Listwy profilowane metalowe dla budow-
nictwa, Lodowiska jako konstrukcje metalowe, Lut twardy (stopy na-), 
Lut ze srebra, Lut ze złota, Drut do lutowania metalowy, Pręty do lu-
towania twarde metalowe, Łańcuchy metalowe, Łańcuchy zabezpie-
czające, metalowe, Kółka samonastawne do  łóżek metalowe, Łubki 
jako nakładki stykowe do szyn, Łupki, płytki dachowe metalowe jako 
zaczepy, Łuszczone pręty metalowe, Maszty jako słupy metalowe, 
Maszty ze stali, Materiały konstrukcyjne metalowe, Materiały metalo-
we do budowy szlaków kolejowych, Materiały zbrojeniowe dla bu-
downictwa, metalowe, Materiały zbrojeniowe do  pasów maszyno-
wych metalowe, Materiały zbrojeniowe do  przewodów rurowych, 
metalowe, Metalowe bransoletki identyfikacyjne, Metalowe butle 
jako pojemniki do sprężonego gazu lub skroplonego powietrza, Me-
talowe dozowniki na ręczniki, mocowane na stałe, Metalowe drzwi 
pancerne, Metalowe drzwi składane, Metalowe kanistry, Metalowe 
kątowniki stalowe, Metalowe klipsy do zamykania torebek, Metalo-
we klucze, Metalowe kołatki do  drzwi, Metalowe kosze dachowe 
do  użytku w  budownictwie, Metalowe maszty flagowe, Metalowe 
materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, Metalowe obudowy kominko-
we, Metalowe opancerzenie z  płyt, Metalowe paliki do  roślin lub 
drzew, Metalowe płytki ścienne, Metalowe podziałki jako przegrody, 
Metalowe pojemniki do wymiany oleju, Metalowe pokrycia dacho-
we, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, Metalowe pokry-
cia dachów, Metalowe rampy dla pojazdów, Metalowe rolki do okien, 
Metalowe rury odpływowe, Metalowe ruszty do kominków, Metalo-
we taborety ze schodkiem, Metalowe uchwyty do wanny, Metalowe 
urządzenia do parkowania rowerów, Metalowe urządzenia zamyka-
jące do  drzwi, Metalowe wieszaki na  torby, Metalowe wsporniki 
do mebli, Metalowe zaciski do rur, Metalowe zasuwy do drzwi, Drut 
z miedzi nieizolowany, Pierścienie z miedzi, Kastry metalowe do mie-
szania zaprawy, Naciągi pasów, metalowe, Nadproża metalowe, Na-
grobki jako pomniki metalowe, Nagrobki metalowe, Nakrętki meta-
lowe do butelek, Nakrętki śrub z metalu, Napinacze drutu metalowe 
jako zaciski naprężające, Napinacze taśm metalowych jako zaciski 
naprężające, Zaciski do naprężania, Skrzynki metalowe do narzędzi 
z metalu, Nasadki na laski metalowe, Nasadki na liny (chomątka) me-
talowe, Nasadki pierścieniowe na rękojeści [z metalu], Nawijarki nie-
mechaniczne do  węży giętkich metalowe, Nieelektryczne dzwonki 
do drzwi z metalu, Nieelektryczne urządzenia do otwierania okien, 
Nieelektryczne urządzenia do  zamykania okien, Nity metalowe, 
Nowe srebro, Numery domów nieświecące, metalowe, Obejmy 
do przenoszenia ładunków, metalowe, Obręcze do beczek metalo-
we, Obudowy grobów metalowe, Odrzwia metalowe, Ograniczniki 
drzwiowe metalowe, Ograniczniki metalowe, Ogrodzenia metalowe, 
Okiennice metalowe, Okładziny metalowe budowlane, Okładziny 
metalowe konstrukcyjne i budowlane, Okna metalowe, Okna skrzyn-
kowe metalowe, Okna żaluzjowe metalowe, Okucia do drzwi metalo-
we, Okucia do łóżek metalowe, Okucia do trumien metalowe, Okucia 
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drzwiowe (ozdobne) metalowe, Okucia metalowe, Okucia metalowe 
do mebli, Okucia metalowe do okien, Okucia okienne (ozdobne), me-
talowe, Okucia stosowane w budownictwie, metalowe, Osłony do rur 
metalowe, Osłony drzew, metalowe, Ostrogi, Ościeżnice metalowe, 
Palety do  transportu wewnętrznego metalowe, Palety załadowcze 
metalowe, Palniki metalowe, Panele akustyczne metalowe, Panele 
konstrukcyjne metalowe, Parkany metalowe, Pierścienie gwintowa-
ne, Pierścienie metalowe, Platformy prefabrykowane metalowe, Plat-
formy wyrzutni rakietowych, metalowe, Plomby, uszczelki ołowiane, 
Płytki metalowe do użytku w budownictwie, Płytki podłogowe me-
talowe, Płyty chodnikowe metalowe, Płyty do drzwi metalowe, Płyty 
metalowe, Płyty pamiątkowe metalowe, Podkładki regulacyjne dy-
stansowe, Podkłady kolejowe, metalowe, Gwoździe, hufnale do pod-
ków, Podłogi metalowe, Pojemniki (kasety, paki) metalowe, Pojemni-
ki do pakowania metalowe, Pojemniki do przechowywania kwasów 
metalowe, Pojemniki do sprężonego gazu lub skroplonego powie-
trza metalowe, Pojemniki metalowe (magazynowanie, transport), 
Pojemniki na paliwo płynne metalowe, Pojemniki pływające metalo-
we, Pokrycia dachów, metalowe, Pokrycia metalowe ścian w budow-
nictwie, Pokrywy do  włazów metalowe, Pomniki metalowe, Posre-
brzane stopy cyny, Prefabrykowane konstrukcje metalowe, Pręty, 
słupki ogrodzeniowe metalowe, Progi metalowe, Prowadnice 
do  drzwi przesuwnych z  metalu, Przenośne struktury metalowe, 
Przewody centralnego ogrzewania, metalowe, Przewody metalowe 
do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Przewody wodociągo-
we, metalowe, Ptaszarnie jako konstrukcje metalowe, Pudełka z me-
tali nieszlachetnych, Pułapki na  dziką zwierzynę jako sidła, Rolety 
zewnętrzne metalowe, Rolki, bloki metalowe inne niż do  maszyn, 
Ruchome metalowe schody pokładowe dla pasażerów, Rurociągi za-
silające metalowe, Przewody rurowe metalowe, Rury i rurki ze stali, 
Rury ściekowe metalowe, Rygle do klamek, zasuw, metalowe, Rygle 
do zasuw okiennych, Rygle okienne metalowe, Obudowy do scho-
dów metalowe, Sejfy, elektroniczne, Silosy metalowe, Skrobaczki 
do obuwia mieszczone przed drzwiami, Skrzynki na listy metalowe, 
Skrzynki na narzędzia metalowe puste, Słupy metalowe, Słupy meta-
lowe jako elementy konstrukcyjne, Słupy ogłoszeniowe metalowe, 
Smarowniczki, Wiązadła do snopów metalowe, Sprężyny [drobnica 
metalowa], Sprzączki z metali nieszlachetnych, Stajnie metalowe, Ro-
lety ze  stali, Stal lana [staliwo], Statuetki z  metali nieszlachetnych, 
Stele nagrobne metalowe, Stemple [podpory] metalowe, Stojaki 
do beczek metalowe, Stopnie schodów metalowe, Sufity, metalowe, 
Sygnalizacja nieświetlna i  niemechaniczna metalowa, Szalunki 
do betonu metalowe, Szczęki imadeł metalowe, Szkieletowe ruszto-
wania metalowe, Szkielety konstrukcyjne cieplarni z metalu jako kon-
strukcje, Szkielety metalowe [budownictwo], Szklarnie przenośne 
metalowe, Szyldy metalowe, Szyny metalowe, Ścianki z pali, metalo-
we jako palisady, Pokrycia do  ścian metalowe [budownictwo], Śle-
dzie do namiotów metalowe, Śruby do łączenia przewodów, metalo-
we, Śruby metalowe, Tablice rejestracyjne metalowe, Tablice 
sygnalizacyjne nieświecące i  niemechaniczne metalowe, Tabliczki 
identyfikacyjne metalowe, Tace metalowe], Taśma stalowa, Taśmy 
do związywania metalowe, Trampoliny metalowe, Tubingi jako obu-
dowy metalowe, Uliczne kanały ściekowe metalowe, Urządzenie od-
straszające ptaki poruszane wiatrem, metalowe, Uszczelki metalowe, 
Wangi jako części schodów metalowe, Wanienki dla ptaków metalo-
we, Werandy metalowe [budownictwo], Wiatrowskazy [kurki dacho-
we] metalowe, Wiązadła metalowe, Wiązadła metalowe do  celów 
rolniczych Wsporniki metalowe dla budownictwa, Zaciski do rur i ka-
bli, metalowe, Zamki do pojazdów metalowe, Zamki do toreb meta-
lowe, Zamki inne niż elektryczne metalowe, Zamki obrotowe 
do okien metalowe, Zamki sprężynowe, Zamknięcia do pojemników 
metalowe, Zamknięcia do  pudełek, metalowe, Zamknięcia drzwio-
we, eliminujące trzaskanie [nieelektryczne], Zasuwy do zamków, Za-
trzaski metalowe, Zatyczki [korki] metalowe, Zatyczki [wyroby żela-
zne], Zatyczki metalowe, Zawiasy drzwiowe metalowe, Zawiasy 
metalowe, Zawleczki z metalu, Zawory [inne niż części maszyn] me-
talowe, Zawory do rur drenażowych metalowe, Zawory wodociągo-
we metalowe, Zbiorniki metalowe, Zbrojeniowe materiały do beto-
nu, metalowe, Złącza kabli metalowe [nieelektryczne], Złącza 
metalowe do łańcuchów, Złączki rur metalowe, Znaki drogowe nie-
świecące, niemechaniczne, metalowe, Znaki nawigacyjne [pławy] 
nieświecące metalowe, Zaciski naprężające, 7 Betoniarki, Bębny jako 
części maszyn, Brony, Brzeszczoty pił jako części maszyn, Czopy jako 
części maszyn, Czółenka jako części maszyn, Czyszczalnie złożone 
do ziaren, Dezyntegratory, Diamenty szklarskie jako części maszyn, 

Dławnice jako części maszyn, Dmuchawy do  sprężania, wysysania 
i  transportu gazu, Dmuchawy do  sprężania, zasysania i  transportu 
ziarna, Dojarki mechaniczne, Drążki będące częściami maszyn, inne 
niż do automatów do gier, Dynama do rowerów, Dziurkarki jako ma-
szyny, Dźwigi jako urządzenia do  podnoszenia i  wyciągania, Dźwi-
gniki zębatkowe, Elektrody do urządzeń spawalniczych, Elektryczne 
maszyny i urządzenia do polerowania woskiem, Elektryczne otwiera-
cze do puszek, Elektryczne przyrządy do wyciągania gwoździ, Elek-
tryczne sokowirówki, Elektryczne urządzenia do  obierania warzyw, 
Elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, Elektryczne urządzenia 
do otwierania okien, Elektryczne urządzenia do spawania, Elektrycz-
ne urządzenia do zamykania okien, Elektryczne wyciskacze do owo-
ców do  celów gospodarstwa domowego, Elektryczne zamknięcia 
drzwiowe, Elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych [pakowa-
nie], Elewatory rolnicze, Etykieciarki, Eżektory jako wyrzutniki, Filtry 
jako części maszyn lub silników, Filtry do oczyszczania chłodzącego 
powietrza, do silników, Formy jako części maszyn, Frezarki, Galwani-
zacyjne maszyny, Galwanizacyjne urządzenia, Garnki kondensacyjne 
jako części maszyn, Gaźniki, Gąsienice gumowe będące częścią gą-
sienic maszyn budowlanych, Gąsienice gumowe będące częścią gą-
sienic maszyn i  urządzeń ładunkowo-rozładunkowych, Gąsienice 
gumowe będące częścią gąsienic maszyn rolniczych, Gąsienice gu-
mowe będące częścią gąsienic pługów śnieżnych, Generatory elek-
tryczności, Giętarki, Gładziarki jako maszyny, Głowice cylindrów 
do silników, Głowice wiertarskie jako części maszyn, Grabie do zgra-
biarek, Gwinciarki do nakrętek, Hydrauliczne urządzenia do otwiera-
nia drzwi, Hydrauliczne urządzenia do otwierania okien, Hydraulicz-
ne urządzenia do zamykania okien, Hydrauliczne zamknięcia drzwi, 
Imaki do narzędzi do obrabiarek, Inkubatory do jaj, Instalacje do cen-
tralnego odkurzania, Instalacje kondensacyjne, Instalacje odsysające 
pył do czyszczenia, Iskrowniki zapłonowe, Kabestany, Kable sterow-
nicze do maszyn i silników, Kafary jako maszyny, Kalandry, Kamienie 
młyńskie, Klocki hamulcowe, inne niż do pojazdów, Kolektory wyde-
chowe do silników, Koła maszyn, Koła szlifierskie jako części maszyn, 
Kołowrotki [przędzenie], Kołowroty do wyciągania, Kombajny zbożo-
we, Kondensatory pary jako części maszyn, Konwertory katalityczne, 
Konwertory paliwa do silników spalinowych wewnętrznego spalania, 
Koparki jednoczerpakowe mechaniczne, Kopyta szewskie jako części 
maszyn, Korbowody do maszyn, motorów i silników, Korby jako czę-
ści maszyn, Kosiarki, Kosze samowyładowcze mechaniczne, Kotły 
maszynowe parowe, Kowarki, Krajalnice do  chleba, Krajalnice elek-
tryczne do sera, Krajalnice spiralne do warzyw, elektryczne, Krajarki 
jako maszyny, Krążki jako części maszyn, Kubki udojowe do dojarek, 
Kultywatory jako maszyny, Kurki spustowe, Lampy lutownicze 
na gaz, Lance termiczne jako maszyny, Lemiesze pługów, Lutlampy 
[palniki do  lutowania], Łańcuchy do  podnośników [części maszyn], 
Łańcuchy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Łoża silnika, 
inne niż do  pojazdów lądowych, Łożyska, Łożyska jako części ma-
szyn, Łożyska do  wałów transmisyjnych, Łożyska kulkowe, Łożyska 
przeciwcierne do maszyn, Łożyska z automatycznym smarowaniem, 
Łuskarki ziarna, Manipulatory przemysłowe jako maszyny, Maselnice, 
Maszynki do siekania mięsa, Maszynowe koła zamachowe, Maszyno-
wy mechanizm przekładniowy, Maszyny dla mleczarstwa, Maszyny 
do budowy dróg, Maszyny do budowy torów kolejowych, Maszyny 
do cienkiego obierania i cięcia, Maszyny do cienkiego wycinania skó-
ry, Maszyny do drukowania na cienkiej blasze, Maszyny do filtrowa-
nia, Maszyny do glazurowania, Maszyny do grawerowania, Maszyny 
do gwintowania, Maszyny do kędzierzawienia, Maszyny do miesza-
nia, Maszyny do mineralizacji wody pitnej, Maszyny do montażu ro-
werów, Maszyny do mycia ciśnieniowego, Maszyny do naciągu rakiet 
do tenisa, Maszyny do nanoszenia cienkiej warstwy farby, Maszyny 
do obróbki drewna, Maszyny do obróbki kamienia, Maszyny do ob-
róbki skóry, Maszyny do obróbki szkła, Maszyny do obróbki tytoniu, 
Maszyny do oplatania, Maszyny do ostrzenia, Maszyny do ostrzenia 
ostrzy, Maszyny do pielenia, Maszyny do procesu pudlarskiego, Ma-
szyny do  produkcji bitumu, Maszyny do  produkcji masła, Maszyny 
do  produkcji sznurka, Maszyny do  przetwarzania tworzyw sztucz-
nych, Maszyny do  przetwórstwa metali, Maszyny do  regulowania 
i nastawiania, Maszyny do robót ziemnych, Maszyny do smołowania, 
Maszyny do sortowania dla przemysłu, Maszyny do strzyżenia sierści 
u  zwierząt, Maszyny do  tłoczenia, Maszyny do  ubijania, Maszyny 
do układania szyn, Maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolnicze-
go, Maszyny do  usuwania odpadków, Maszyny do  uszczelniania 
do celów przemysłowych, Maszyny do wyrabiania kiełbas, Maszyny 
do wysysania powietrza, Maszyny drenarskie, Maszyny i urządzenia 
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do  czyszczenia elektryczne, Maszyny kopiące rowy jako pługi, Ma-
szyny kruszące, Maszyny kuchenne, elektryczne, Maszyny na sprężo-
ne powietrze, Maszyny podziałowe, Maszyny rolnicze, Maszyny roz-
pylające, Maszyny ssące do celów przemysłowych, Maszyny wirujące, 
Maszyny wydmuchowe, Maźnice jako części maszyn, Mechaniczne 
podajniki paszy dla zwierząt, Mechanizmy napędowe, inne niż 
do pojazdów lądowych, Miechy jako części maszyn, Miechy do kuźni, 
Mieszalniki, Miksery elektryczne do  celów domowych, Młocarnie, 
Młotki jako części maszyn, Młoty dźwigniowe, Młoty elektryczne, 
Młoty pneumatyczne, Młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, 
Młynki do mielenia mąki jako maszyny, Młynki do pieprzu, inne niż 
o napędzie ręcznym, Młynki do użytku domowego inne niż ręczne, 
Młynki kuchenne, elektryczne, Młyny jako maszyny, Młyny odśrod-
kowe, Narzędzia jako części maszyn, Narzędzia ręczne o  napędzie 
innym niż ręczny, Narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, 
Nitownice jako maszyny, Noże jako części maszyn, Noże elektryczne, 
Nożyce elektryczne, Obrabiarki, Obudowy jako części maszyn, Obu-
dowy Okładziny szczęk hamulca, inne niż do pojazdów, Okrawarki, 
Osie do maszyn, Osłony maszyn, Ostrza jako części maszyn, Ostrza 
do kosiarek, Ostrza do sieczkami, Pakowarki, Palniki gazowe do cię-
cia, Palniki gazowe do  lutowania, Paski klinowe do  silników, Pasy 
do maszyn, Pasy do podnośników, Pasy do prądnic, Pasy do przeno-
śników, Pasy do silników, Pierścienie o kulistej powierzchni roboczej 
do łożysk, Pierścienie smarujące jako części maszyn, Pierścienie tło-
kowe, Piły jako maszyny, Piły o napędzie innym niż ręczny, Pistolety 
jako narzędzia na naboje wybuchowe, Pistolety dozujące klej, elek-
tryczne, Pistolety natryskowe do malowania, Pistolety pneumatycz-
ne do  wytłaczania masy uszczelniającej, Płuczkarki, Pługi, Pługi 
do  usuwania darni, Pługi śnieżne, Płytki cierne hamulca, inne niż 
do pojazdów, Pneumatyczne urządzenia do otwierania drzwi, Pneu-
matyczne urządzenia do otwierania okien, Pneumatyczne urządze-
nia do  zamykania drzwi, Pneumatyczne urządzenia do  zamykania 
okien, Podajniki jako części maszyn, Podajniki taśmy klejącej jako 
maszyny, Podgrzewacze wody jako części maszyn, Podnośniki jako 
dźwigi, Podnośniki jako urządzenia, Podnośniki pneumatyczne, Pod-
stawy maszyn jako statywy, Polerki jako maszyny i urządzenia elek-
tryczne, Pompy jako części maszyn lub silników, Pompy jako maszy-
ny, Pompy basenowe do  wytwarzania przeciwprądu, Pompy 
do instalacji grzewczych, Pompy na sprężone powietrze, Pompy od-
środkowe, Pompy paliwowe samonastawne, Pompy próżniowe jako 
maszyny, Pompy smarownicze, Postrzygarki jako maszyny, Pralki, 
Prasownice, Prasy jako maszyny do  celów przemysłowych, Prasy 
do  paszy, Prasy filtracyjne, Prądnice prądu stałego, Prowadnice 
do maszyn, Przebijaki dziurkarek, Przeciągarki [ciągarki] do metalu, 
Przecinaki do maszyn, Przecinarki jako obrabiarki, Przecinarki łuko-
we, Przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], Przekładnie do ma-
szyn, Przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych, Prze-
kładnie zębate, inne niż do pojazdów lądowych, Przekładnie, inne niż 
do  pojazdów lądowych, Przemienniki momentu obrotowego, inne 
niż do  pojazdów lądowych, Przemysłowe drukarki atramentowe, 
Przenośniki, Przesiewacze, Przesiewacze żużlu jako maszyny, Prze-
trząsacze do  siana, Przyrządy do  polerowania butów, elektryczne, 
Przyrządy do przenoszenia ładunków na poduszkach powietrznych, 
Przyrządy do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, Rampy zała-
dunkowe, Reduktory ciśnienia jako części maszyn, Regulatory jako 
części maszyn, Regulatory ciśnienia jako części maszyn, Regulatory 
prędkości obrotowej do  maszyn, silników i  silników elektrycznych, 
Roboty kuchenne, elektryczne, Roboty przemysłowe, inne niż do ce-
lów medycznych, Rozdrabniarki kuchenne, elektryczne, Rozpylacze 
do  ścieków, Rozruszniki nożne do  motocykli, Rozruszniki silników, 
Ruchome chodniki, Ruchome schody, Rurowe przenośniki pneuma-
tyczne, Separatory para-olej jako odolejacze pary, Sieczkarnie, Siew-
niki jako maszyny, Silniki do  łodzi, Silniki do poduszkowców, Silniki 
elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, Silniki hydrauliczne, Sil-
niki na sprężone powietrze, Silniki napędowe, inne niż do pojazdów 
lądowych, Silniki odrzutowe, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki 
parowe, Silniki, inne niż do  pojazdów lądowych, Sita jako maszyny 
lub części maszyn, Skraplacze powietrzne, Skrobaki do czyszczenia 
rur, Skrzynie biegów, inne niż do pojazdów lądowych, Skrzynie kor-
bowe do maszyn i silników, Smarownice jako części maszyn, Snopo-
wiązałki, Sortownice, Spawarki gazowe, Spawarki łukowe, Sprężarki 
do  lodówek, Sprężarki doładowujące, Sprężyny [części maszyn], 
Sprzęgła wałów jako maszyny, Sprzęgła, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Ssawki do odkurzaczy, Sterowniki hydrauliczne do maszyn i sil-
ników, Sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, Stojany jako 

statory, Stoły do maszyn, Stoły do pił jako części maszyn, Strugarki 
wzdłużne, Suporty jako części maszyn, Suszarki wirowe bez pod-
grzewania, Suwnice pomostowe, Szczotki jako części maszyn, 
Szczotki do  odkurzaczy, Szczotki elektryczne, Szczotki prądnic, 
Szczotki węglowe, Szpule jako części maszyn, Śrubokręty elektrycz-
ne, Świdry wiertnicze jako części maszyn, Świece zapłonowe do silni-
ków spalinowych wewnętrznego spalania, Świece żarowe do  silni-
ków Diesla, Taśmy przylepne do  kół pasowych, Tłoki jako części 
maszyn lub silników, Tłoki do  amortyzatorów, Tłoki do  cylindrów, 
Tłoki do silników, Tłumiki do silników, Tokarki, Torby do odkurzaczy, 
Transportery pneumatyczne, Turbiny hydrauliczne, Turbiny wiatro-
we, Turbiny, inne niż do  pojazdów lądowych, Turbosprężarki, Ubi-
jaczki elektryczne do  użytku domowego, Ubijaki elektryczne, 
Uchwyty jako części maszyn, Uchwyty do ostrzy jako części maszyn, 
Uchwyty wiertarskie jako części maszyn, Ugniatarki mechaniczne, 
Urządzenia do czyszczenia parowe, Urządzenia do malowania, Urzą-
dzenia do napowietrzania wody, Urządzenia do polerowania parkie-
tów woskiem, elektryczne, Urządzenia do  szypułkowania jako ma-
szyny, Urządzenia do  tarcia warzyw, Urządzenia do  wulkanizacji, 
Urządzenia do  zagęszczania odpadów, Urządzenia do  zasilania ko-
tłów maszynowych, Urządzenia do zbierania i chwytania mułu [ma-
szyny], Urządzenia mechaniczne do nawijania, Urządzenia podnośni-
kowe, Urządzenia przeciw zanieczyszczeniom do  silników, 
Urządzenia przeładunkowe do  załadunku i  wyładunku, Urządzenia 
zapłonowe do  silników spalinowych wewnętrznego spalania, Wal-
carki, Walce do  walcarki, Walce drogowe, Wałki drukarskie do  ma-
szyn, Wały korbowe, Wały napędowe, inne niż do  pojazdów lądo-
wych, Wały rozrządcze do  silników pojazdów, Wciągarki do  sieci, 
Wciągniki jako wielokrążki, Wentylatory do silników, Węże do odku-
rzaczy, Wialnie, Wiązarki do siana, Wibratory jako maszyny do celów 
przemysłowych, Wiertarki, Wiertarki ręczne elektryczne, Wieszaki 
jako części maszyn, Wirówki do mleka/śmietany, Wkłady do maszyn 
filtrujących, Wolne koła, inne niż do  pojazdów lądowych, Wyciągi 
jako dźwigi, Wykończarki jako maszyny drogowe, Wytłaczarki, Wy-
tłaczarki jako walcarki deseniujące, Zamiatarki drogowe samojezdne, 
Zawory jako części maszyn lub silników, Zawory jako części maszyn, 
Zawory ciśnieniowe jako części maszyn, Zawory klapowe jako części 
maszyn, Zbiorniki wyrównawcze jako części maszyn, Zgrabiarki, 
Zgrzeblarki, Złącza uszczelniające jako części silników, Zmotoryzo-
wane kultywatory, Żniwiarki i  snopowiązałki, Żurawie masztowe, 
Żurawie samojezdne, 8 Bagnety, Bijaki jako narzędzia, Brzeszczoty 
do pił jako części narzędzi ręcznych, Brzytwy, Cążki do skórek, Czer-
paki jako narzędzia ręczne, Diamenty szklarskie jako części narzędzi 
ręcznych, Dłuta, Dłuta gniazdowe [przysieki], Dłuta kamieniarskie, 
Dłuta rzeźbiarskie, Dłuta wklęsłe [narzędzia ręczne], Dłutka 
do  uszczelniania, Dobijaki do  gwoździ, Dziurkacze numerujące, 
Dziurkacze rewolwerowe jako narzędzia ręczne, Dźwignie, Ekspan-
dery jako narzędzia ręczne, Etui na maszynki do golenia, Frezy jako 
narzędzia, Grabie jako narzędzia, Grabie do bunkrów [golf], Grzebie-
nie, zgrzebła jako narzędzia ręczne, Grzechotki jako narzędzia ręcz-
ne, Gwintownice jako narzędzia ręczne, Gwintownice ramkowe pier-
ścieniowe, Harpuny, Harpuny do  łowienia ryb, Igły grawerskie, 
Imadła, Imadła stołowe jako przyrządy ręczne, Kastety, Kątowniki 
jako narzędzia, Kielnie, Klucze jako narzędzia, Kopaczki jako narzę-
dzia ręczne, Koparki do rowów jako narzędzia ręczne, Kopyta szew-
skie jako narzędzia ręczne, Kosiarki ogrodowe ręczne jako narzędzia, 
Kosy, Krajalnice do owoców, Krajalnice spiralne do warzyw, obsługi-
wane ręcznie, Krajarki do jaj, nieelektryczne, Krajarki do sera, nieelek-
tryczne, Kurki jako narzędzia ręczne, Lewarki uruchamiane ręcznie, 
Łomy, Łopatki [ogrodnictwo], Łopaty jako narzędzia, Łyżki, Łyżki, wi-
delce i noże stołowe dla dzieci, Łyżki, widelce i noże stołowe z two-
rzyw sztucznych, Maczety, Maszynki do strzyżenia brody, Maszynki 
do  strzyżenia włosów do  użytku osobistego, elektryczne i  nieelek-
tryczne, Miechy do kominków jako narzędzia ręczne, Miecze, Miesza-
dła do mieszania farb, Młotki jako narzędzia ręczne, Młotki awaryjne, 
Młotki do  groszkowania, Młotki drewniane jako przyrządy ręczne, 
Młotki kamieniarskie, Młotki nitownicze jako narzędzia, Młoty kowal-
skie (dwuręczne), Moździerze do tłuczenia jako narzędzia ręczne, Na-
pinacze drutu i  taśm metalowych [narzędzia ręczne], Narzędzia 
do skórowania zwierząt, Narzędzia do szczepienia drzew jako narzę-
dzia ręczne, Narzędzia do wyciągania gwoździ, Narzędzia do zbiera-
nia owoców jako narzędzia ręczne, Narzędzia formierskie, Narzędzia 
ogrodnicze o napędzie ręcznym, Narzędzia ręczne do usuwania izo-
lacji z drutu, Narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, Narzędzia rolni-
cze, obsługiwane ręcznie, Narzędzia rytownicze jako narzędzia ręcz-
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ne, Narzędzia skrawające jako narzędzia ręczne, Narzędzia ścierne 
jako przyrządy ręczne, Nitownice jako narzędzia ręczne, Noże, Noże 
ceramiczne, Noże do  krojenia mięsa, Noże do  otwierania ostryg, 
Noże do  otwierania wina, Noże do  pizzy, nieelektryczne, Noże 
do  podcinania kopyt jako narzędzia ręczne, Noże do  tapet, Noże 
do  usuwania rybich łusek, Noże do  warzyw, Noże kowalskie, Noże 
kuchenne do obierania, Noże myśliwskie, Noże ogrodnicze do przy-
cinania roślin, Nożyce, Nożyce ogrodnicze, Nożyczki, Nożyki do oku-
lizowania roślin, Obcinacze do  paznokci elektryczne lub nieelek-
tryczne, Obcinaki do rur jako narzędzia ręczne, Obieraczki do warzyw, 
obsługiwane ręcznie, Obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, Obudo-
wy do pił ręcznych, Opielacze ręczne, Oplatarki jako narzędzia ręcz-
ne, Oprawki do  rozwiertaków, Oprawki do  wierteł jako narzędzia 
ręczne, Osełki do ostrzenia, Osełki do ostrzenia kos, Oskardy, kilofy, 
Ostrza [narzędzia ręczne], Ostrza jako noże do strugów, Ostrza nożyc, 
Ostrzałki, Ośniki, Otwieracze do puszek nieelektryczne, Pałki policyj-
ne, Paski skórzane do ostrzenia, Pasy na narzędzia, Pierścienie do kos, 
Pilniczki kartonowe ze  szmerglem, Pilniki jako narzędzia, Pilniki 
do paznokci, Pilniki do paznokci, elektryczne, Pilniki igłowe, Pilśniarki 
jako narzędzia ręczne, Pilśniarki jako narzędzia, Piły jako narzędzia 
ręczne, Piły kabłąkowe, Pincety, Pistolety jako narzędzia ręczne, Pi-
stolety do  uszczelniania, Pistolety ręczne do  wytłaczania masy 
uszczelniającej, Pogrzebacze, Polerki do  paznokci, elektryczne lub 
nieelektryczne, Pompki ręczne, Pompy powietrza o  napędzie ręcz-
nym, Przebijaki jako narzędzia, Przecinacze, Przecinaki jako narzędzia 
ręczne, Przedłużacze do  korb do  gwintowników, Przycinacze 
do drzew, Przycinarki do rur jako narzędzia, Przyrządy do cięcia rur, 
Przyrządy do  ostrzenia, Przyrządy do  ostrzenia ostrzy, Przyrządy 
do  strzyżenia ręczne, Przyrządy do  strzyżenia bydła, Przyrządy 
do znakowania żywego inwentarza, Przyrządy mące jako narzędzia 
ręczne, Punktaki jako narzędzia ręczne, Rączki do narzędzi ręcznych, 
Rębaki jako noże, Ręczne krajalnice do  warzyw, Ręczne narzędzia 
do ostrzenia krawędzi nart, Rękojeści kos, Rękojeści noży, Rozdrab-
niacze do warzyw, Rozpylacze do środków owadobójczych ręczne, 
Rozwiertaki, Rożki szkutnicze jako marszpikle, Scyzoryki, Sekatory, 
Sierpaki, Skalpele do użytku hobbystycznego, Skrobaki jako narzę-
dzia ręczne, Skrobaki do  nart, Skrzynki uciosowe jako narzędzia, 
Stemple do  wypalania, Sterylne przyrządy do  przekłuwania ciała, 
Strugi, Strugi kątniki, Szable, Szczypce do  rozdrabniania mięsa, 
Szczypce do skracania knotów [nożyczki], Szczypce płaskie, Szczyp-
ce, kleszcze, Szmerglowe tarcze ścierne, Szpachelki dla artystów, 
Szpachle jako narzędzia ręczne, Szpachle do mieszania farb, Szpadle 
jako narzędzia, Szpikulce do  lodu, Szpryce do  rozpylania środków 
owadobójczych, Sztylety, Szufelki do  monet, Szydła, Śrubokręty, 
nieelektryczne, Świdry, Świdry jako narzędzia ręczne, Świdry ciesiel-
skie, Tarcze szlifierskie [toczaki], narzędzia ręczne, Tarniki, tarki jako 
narzędzia ręczne, Tasaki do siekania mięsa ręczne, Tłuczki jako narzę-
dzia ręczne, Toporki, Topory ciesielskie do wycinania gniazda czopa, 
Topory rzeźnicze, Ubijaki do gruntu jako narzędzia, Uchwyty do ose-
łek, Uchwyty do pił, Urządzenia do strzyżenia zwierząt jako ręczne 
przyrządy, Urządzenia ręczne do  zwalczania pasożytów roślin, Wi-
delce do  mięsa, Widełki do  pielenia ręczne, Widły jako narzędzia 
ręczne, Wiertarki ręczne piersiowe, Wiertła jako części narzędzi ręcz-
nych, Wiertła do  drążenia jako części narzędzi ręcznych, Wybijaki, 
Wyciągarki przewodów ręczne, Wydrążacze do owoców, Wytłaczarki 
jako narzędzia ręczne, Zaciski ciesielskie i bednarskie, Zalotki do rzęs, 
Zestawy do  golenia, Zestawy do  manicure, Zestawy do  manicure, 
elektryczne, Zestawy do  pedicure, Żelazka, Żelazka jako narzędzia 
ręczne nieelektryczne, Żelazka do karbowania [gofrowania], Żelazka 
do  wosku jako narzędzia szewskie, Żyletki, 35 Agencje informacji 
handlowej, Audyt działalności gospodarczej, Badania biznesowe, Ba-
dania dotyczące działalności gospodarczej, Badania rynkowe, Bada-
nia w  zakresie biznesu, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo 
w  zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w  za-
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Do-
radztwo w  zakresie zarządzania biznesem, Dostarczanie informacji 
dotyczących kontaktów handlowych i  biznesowych, Fotokopiowa-
nie, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wy-
borze towarów i usług, Informacja o działalności gospodarczej, Mar-
keting ukierunkowany, Maszynopisanie, Negocjowanie i  rozliczanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów biz-
nesowych dla osób trzecich, Obsługa administracyjna firm na zlece-
nie, Organizowanie targów handlowych, Outsourcing, Pokazy towa-
rów, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi 

lub handlowymi, Pomoc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Poszukiwania w  zakresie patronatu, Prezentowanie produktów 
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania 
wydarzeń sportowych, Reklama online za pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewi-
zyjne, Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub 
reklamowych, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktu-
alnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji o dzia-
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi 
agencji importowo-eksportowych, Usługi doradcze w  zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności 
gospodarczej, Usługi ekspertów w  zakresie efektywności bizneso-
wej, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, 
Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu handlowego, 
Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi 
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze  sobą po-
tencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebują-
cymi finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednic-
twa w  zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób 
trzecich, Usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, Usługi public 
relations, Usługi relacji z mediami, Usługi sekretarskie, Usługi uma-
wiania spotkań, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich jako 
zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, Usługi w za-
kresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Usługi w za-
kresie porównywania cen, Usługi w zakresie wywiadu konkurencyj-
nego, Usługi w  zakresie wywiadu rynkowego, Usługi związane 
z  listami prezentów, Usługi związane z  przenoszeniem przedsię-
biorstw, Wyceny handlowe, Wynajem fotokopiarek, Wynajmowanie 
przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie urządzeń i  wyposażenia 
biurowego, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wypożyczanie 
stoisk handlowych, Wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiek-
tach do co-workingu, Wystawy w celach handlowych lub reklamo-
wych, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup to-
warów w  hurtowni, sklepach, przez internet z: Altany konstrukcje 
z metalu, Armatura metalowa do przewodów do sprężonego powie-
trza, Balustrady metalowe, Barierki bezpieczeństwa na drogach me-
talowe, Barierki ochronne metalowe dla kolei, Baryłki jako beczki 
metalowe, Baseny kąpielowe jako konstrukcje metalowe, Belki stro-
powe metalowe, Biały metal, Blacha (Opakowania blaszane z białej, 
Blokady na  koła pojazdów, Boazeria metalowa, Bolce metalowe 
do  butów, Bramki wejściowe kołowrotowe, Bramy metalowe, Na-
grobki z  brązu, Brąz jako wyroby artystyczne, Łańcuchy dla bydła, 
Cermetale jako spieki metalowo-ceramiczne, Chlewy metalowe, Cy-
fry i  litery z metali nieszlachetnych z wyjątkiem czcionek, Dachowe 
rynny metalowe, Dachówki esówki metalowe, Dachówki metalowe, 
Pokrycia dachowe metalowe, Deflektory kominowe metalowe, Dra-
biny metalowe, Drabiny ze stopniami metalowymi, Drobne wyroby 
metalowe, Druciana tkanina, Drut aluminiowy, Drut kolczasty, Drut 
metalowy z metali nieszlachetnych, Drut ze stali, Drut ze stopów me-
tali nieszlachetnych z  wyjątkiem drutu topikowego, Urządzenia 
do  otwierania drzwi nieelektryczne, Drzwi metalowe, Drzwi waha-
dłowe metalowe, Dystrybutory woreczków na psie odchody, moco-
wane, z  metalu, Dysze, końcówki wylotowe z  metalu, Dzieła sztuki 
z metali nieszlachetnych, Dzwonki dla zwierząt, Dzwony i dzwonki, 
Dźwiękoszczelne budki z  metalu, przenośne, Dźwigary metalowe, 
Ekrany, siatki przeciw owadom metalowe, Etykiety metalowe, Folia 
aluminiowa, Folia cynowa jako staniol, Folie metalowe do zawijania 
i pakowania, Foremki do lodu metalowe, Formy, Formy odlewnicze 
metalowe, Gałki jako uchwyty metalowe, Groby metalowe, Gwoź-
dzie, Gwoździe z szeroką główką jako ćwieki, Gzymsy jako formy i od-
lewy metalowe, Gzymsy metalowe, Haki do wieszania kotłów meta-
lowe, Haki do  wieszania ubrań, metalowe, Harmonijkowe drzwi 
z metalu, Kabiny kąpielowe metalowe, Kabiny stosowane przy malo-
waniu za pomocą rozpylaczy, metalowe, Kabiny telefoniczne metalo-
we, Kable metalowe nieelektryczne, Kajdanki, Rury rozgałęźne do ka-
nalizacji metalowe, Kapsle do butelek metalowe, Kasetki na pieniądze 
metalowe lub niemetalowe, Kasy pancerne, Kasy pancerne metalo-
we lub niemetalowe, Klamki do drzwi metalowe, Klamry jako zaciski 
metalowe, Klamry pasów maszynowych, metalowe, Klatki metalowe 
dla dzikich zwierząt, Kłódki, Kolanka do rur metalowe, Kolejki linowe 
naziemne jako wyposażenie metalowe dla nawierzchni, Kołki 
do ścian, metalowe, Kołki metalowe, Kołki metalowe do butów, Koł-
nierze metalowe, Kominowe trzony metalowe, Kominy metalowe, 
Konstrukcje metalowe, Konstrukcje metalowe jako szkielety ramowe 
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w budownictwie, Konstrukcje nośne szklarni, metalowe, Konstrukcje 
stalowe w  budownictwie, Kapsle do  korkowania metalowe, Kostka 
brukowa metalowa, Kosze metalowe, Kosze samowyładowcze nie-
mechaniczne metalowe, Kowadła, Kowadła przenośne, Kółka meta-
lowe do  kluczy, z  metali nieszlachetnych, Kółka samonastawne 
do  mebli metalowe, Krany, kurki do  beczek metalowe, Kratownice 
[kładki] metalowe, Kratownice metalowe, Kraty metalowe, Krucyfik-
sy z metali nieszlachetnych, inne niż biżuteria, Kształtki rurowe roz-
gałęzieniowe metalowe, Kule stalowe, Kurniki metalowe, Liny kolejek 
napowietrznych, Liny metalowe, Liny stalowe, Listwy metalowe, Li-
stwy profilowane metalowe dla budownictwa, Lodowiska jako kon-
strukcje metalowe, Lut twardy (stopy na-), Lut ze srebra, Lut ze złota, 
Drut do lutowania metalowy, Pręty do lutowania twarde metalowe, 
Łańcuchy metalowe, Łańcuchy zabezpieczające, metalowe, Kółka sa-
monastawne do  łóżek metalowe, Łubki jako nakładki stykowe 
do  szyn, Łupki, płytki dachowe metalowe jako zaczepy, Łuszczone 
pręty metalowe, Maszty jako słupy metalowe, Maszty ze stali, Mate-
riały konstrukcyjne metalowe, Materiały metalowe do budowy szla-
ków kolejowych, Materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalo-
we, Materiały zbrojeniowe do  pasów maszynowych metalowe, 
Materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowe, Metalo-
we bransoletki identyfikacyjne, Metalowe butle jako pojemniki 
do sprężonego gazu lub skroplonego powietrza, Metalowe dozowni-
ki na ręczniki, mocowane na stałe, Metalowe drzwi pancerne, Meta-
lowe drzwi składane, Metalowe kanistry, Metalowe kątowniki stalo-
we, Metalowe klipsy do  zamykania torebek, Metalowe klucze, 
Metalowe kołatki do  drzwi, Metalowe kosze dachowe do  użytku 
w  budownictwie, Metalowe maszty flagowe, Metalowe materiały 
konstrukcyjne, ogniotrwałe, Metalowe obudowy kominkowe, Meta-
lowe opancerzenie z płyt, Metalowe paliki do roślin lub drzew, Meta-
lowe płytki ścienne, Metalowe podziałki jako przegrody, Metalowe 
pojemniki do wymiany oleju, Metalowe pokrycia dachowe, z wbudo-
wanymi ogniwami fotoelektrycznymi, Metalowe pokrycia dachów, 
Metalowe rampy dla pojazdów, Metalowe rolki do okien, Metalowe 
rury odpływowe, Metalowe ruszty do kominków, Metalowe taborety 
ze schodkiem, Metalowe uchwyty do wanny, Metalowe urządzenia 
do parkowania rowerów, Metalowe urządzenia zamykające do drzwi, 
Metalowe wieszaki na torby, Metalowe wsporniki do mebli, Metalo-
we zaciski do rur, Metalowe zasuwy do drzwi, Drut z miedzi nieizolo-
wany, Pierścienie z miedzi, Kastry metalowe do mieszania zaprawy, 
Naciągi pasów, metalowe, Nadproża metalowe, Nagrobki jako po-
mniki metalowe, Nagrobki metalowe, Nakrętki metalowe do butelek, 
Nakrętki śrub z metalu, Napinacze drutu metalowe jako zaciski na-
prężające, Napinacze taśm metalowych jako zaciski naprężające, Za-
ciski do naprężania, Skrzynki metalowe do narzędzi z metalu, Nasad-
ki na laski metalowe, Nasadki na liny (chomątka) metalowe, Nasadki 
pierścieniowe na  rękojeści [z  metalu], Nawijarki niemechaniczne 
do węży giętkich metalowe, Nieelektryczne dzwonki do drzwi z me-
talu, Nieelektryczne urządzenia do otwierania okien, Nieelektryczne 
urządzenia do zamykania okien, Nity metalowe, Nowe srebro, Nume-
ry domów nieświecące, metalowe, Obejmy do przenoszenia ładun-
ków, metalowe, Obręcze do  beczek metalowe, Obudowy grobów 
metalowe, Odrzwia metalowe, Ograniczniki drzwiowe, metalowe, 
Ograniczniki metalowe, Ogrodzenia metalowe, Okiennice metalowe, 
Okładziny metalowe budowlane, Okładziny metalowe konstrukcyjne 
i budowlane, Okna metalowe, Okna skrzynkowe metalowe, Okna ża-
luzjowe metalowe, Okucia do drzwi metalowe, Okucia do łóżek me-
talowe, Okucia do  trumien metalowe, Okucia drzwiowe (ozdobne) 
metalowe, Okucia metalowe, Okucia metalowe do mebli, Okucia me-
talowe do okien, Okucia okienne (ozdobne), metalowe, Okucia stoso-
wane w budownictwie, metalowe, Osłony do rur metalowe, Osłony 
drzew, metalowe, Ostrogi, Ościeżnice metalowe, Palety do transpor-
tu wewnętrznego metalowe, Palety załadowcze metalowe, Palniki 
metalowe, Panele akustyczne metalowe, Panele konstrukcyjne me-
talowe, Parkany metalowe, Pierścienie gwintowane, Pierścienie me-
talowe, Platformy prefabrykowane metalowe, Platformy wyrzutni 
rakietowych, metalowe, Plomby, uszczelki ołowiane, Płytki metalo-
we do użytku w budownictwie, Płytki podłogowe metalowe, Płyty 
chodnikowe metalowe, Płyty do  drzwi metalowe, Płyty metalowe, 
Płyty pamiątkowe metalowe, Podkładki regulacyjne dystansowe, 
Podkłady kolejowe, metalowe, Gwoździe, hufnale do podków, Podło-
gi metalowe, Pojemniki (kasety, paki) metalowe, Pojemniki do pako-
wania metalowe, Pojemniki do przechowywania kwasów metalowe, 
Pojemniki do sprężonego gazu lub skroplonego powietrza metalo-
we, Pojemniki metalowe (magazynowanie, transport), Pojemniki 

na paliwo płynne metalowe, Pojemniki pływające metalowe, Pokry-
cia dachów, metalowe, Pokrycia metalowe ścian w  budownictwie, 
Pokrywy do włazów metalowe, Pomniki metalowe, Posrebrzane sto-
py cyny, Prefabrykowane konstrukcje metalowe, Pręty, słupki ogro-
dzeniowe metalowe, Progi metalowe, Prowadnice do drzwi przesuw-
nych z metalu, Przenośne struktury metalowe, Przewody centralnego 
ogrzewania, metalowe, Przewody metalowe do instalacji wentylacyj-
nej i klimatyzacyjnej, Przewody wodociągowe, metalowe, Ptaszarnie 
jako konstrukcje metalowe, Pudełka z metali nieszlachetnych, Pułap-
ki na dziką zwierzynę jako sidła, Rolety zewnętrzne metalowe, Rolki, 
bloki metalowe inne niż do maszyn, Ruchome metalowe schody po-
kładowe dla pasażerów, Rurociągi zasilające metalowe, Przewody 
rurowe metalowe, Rury i rurki ze stali, Rury ściekowe metalowe, Rygle 
do  klamek, zasuw, metalowe, Rygle do  zasuw okiennych, Rygle 
okienne metalowe, Obudowy do schodów metalowe, Sejfy, elektro-
niczne, Silosy metalowe, Skrobaczki do  obuwia mieszczone przed 
drzwiami, Skrzynki na listy metalowe, Skrzynki na narzędzia metalo-
we puste, Słupy metalowe, Słupy metalowe jako elementy konstruk-
cyjne, Słupy ogłoszeniowe metalowe, Smarowniczki, Wiązadła 
do  snopów metalowe, Sprężyny [drobnica metalowa], Sprzączki 
z metali nieszlachetnych, Stajnie metalowe, Rolety ze stali, Stal lana 
[staliwo], Statuetki z metali nieszlachetnych, Stele nagrobne metalo-
we, Stemple [podpory] metalowe, Stojaki do beczek metalowe, Stop-
nie schodów metalowe, Sufity, metalowe, Sygnalizacja nieświetlna 
i niemechaniczna metalowa, Szalunki do betonu metalowe, Szczęki 
imadeł metalowe, Szkieletowe rusztowania metalowe, Szkielety kon-
strukcyjne cieplarni z  metalu jako konstrukcje, Szkielety metalowe 
[budownictwo], Szklarnie przenośne metalowe, Szyldy metalowe, 
Szyny metalowe, Ścianki z  pali, metalowe jako palisady, Pokrycia 
do ścian metalowe [budownictwo], Śledzie do namiotów metalowe, 
Śruby do  łączenia przewodów, metalowe, Śruby metalowe, Tablice 
rejestracyjne metalowe, Tablice sygnalizacyjne nieświecące i nieme-
chaniczne metalowe, Tabliczki identyfikacyjne metalowe, Tace meta-
lowe], Taśma stalowa, Taśmy do związywania metalowe, Trampoliny 
metalowe, Tubingi jako obudowy metalowe, Uliczne kanały ścieko-
we metalowe, Urządzenie odstraszające ptaki poruszane wiatrem, 
metalowe, Uszczelki metalowe, Wangi jako części schodów metalo-
we, Wanienki dla ptaków metalowe, Werandy metalowe [budownic-
two], Wiatrowskazy [kurki dachowe] metalowe, Wiązadła metalowe, 
Wiązadła metalowe do  celów rolniczych Wsporniki metalowe dla 
budownictwa, Zaciski do rur i kabli, metalowe, Zamki do pojazdów 
metalowe, Zamki do  toreb metalowe, Zamki inne niż elektryczne 
metalowe, Zamki obrotowe do okien metalowe, Zamki sprężynowe, 
Zamknięcia do pojemników metalowe, Zamknięcia do pudełek, me-
talowe, Zamknięcia drzwiowe, eliminujące trzaskanie [nieelektrycz-
ne], Zasuwy do zamków, Zatrzaski metalowe, Zatyczki [korki] metalo-
we, Zatyczki [wyroby żelazne], Zatyczki metalowe, Zawiasy drzwiowe 
metalowe, Zawiasy metalowe, Zawleczki z metalu, Zawory [inne niż 
części maszyn] metalowe, Zawory do  rur drenażowych metalowe, 
Zawory wodociągowe metalowe, Zbiorniki metalowe, Zbrojeniowe 
materiały do betonu, metalowe, Złącza kabli metalowe [nieelektrycz-
ne], Złącza metalowe do łańcuchów, Złączki rur metalowe, Znaki dro-
gowe nieświecące, niemechaniczne, metalowe, Znaki nawigacyjne 
[pławy] nieświecące metalowe, Zaciski naprężające, Betoniarki, Bęb-
ny jako części maszyn, Brony, Brzeszczoty pił jako części maszyn, Czo-
py jako części maszyn, Czółenka jako części maszyn, Czyszczalnie 
złożone do  ziaren, Dezyntegratory, Diamenty szklarskie jako części 
maszyn, Dławnice jako części maszyn, Dmuchawy do sprężania, wy-
sysania i transportu gazu, Dmuchawy do sprężania, zasysania i trans-
portu ziarna, Dojarki mechaniczne, Drążki będące częściami maszyn, 
inne niż do automatów do gier, Dynama do rowerów, Dziurkarki jako 
maszyny, Dźwigi jako urządzenia do  podnoszenia i  wyciągania, 
Dźwigniki zębatkowe, Elektrody do  urządzeń spawalniczych, Elek-
tryczne maszyny i urządzenia do polerowania woskiem, Elektryczne 
otwieracze do puszek, Elektryczne przyrządy do wyciągania gwoź-
dzi, Elektryczne sokowirówki, Elektryczne urządzenia do  obierania 
warzyw, Elektryczne urządzenia do  otwierania drzwi, Elektryczne 
urządzenia do otwierania okien, Elektryczne urządzenia do spawa-
nia, Elektryczne urządzenia do  zamykania okien, Elektryczne wyci-
skacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, Elektryczne 
zamknięcia drzwiowe, Elektryczne zgrzewarki do  tworzyw sztucz-
nych [pakowanie], Elewatory rolnicze, Etykieciarki, Eżektory jako wy-
rzutniki, Filtry jako części maszyn lub silników, Filtry do oczyszczania 
chłodzącego powietrza, do silników, Formy jako części maszyn, Fre-
zarki, Galwanizacyjne maszyny, Galwanizacyjne urządzenia, Garnki 
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kondensacyjne jako części maszyn, Gaźniki, Gąsienice gumowe bę-
dące częścią gąsienic maszyn budowlanych, Gąsienice gumowe bę-
dące częścią gąsienic maszyn i  urządzeń ładunkowo-rozładunko-
wych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn rolniczych, 
Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic pługów śnieżnych, Gene-
ratory elektryczności, Giętarki, Gładziarki jako maszyny, Głowice cy-
lindrów do silników, Głowice wiertarskie jako części maszyn, Grabie 
do  zgrabiarek, Gwinciarki do  nakrętek, Hydrauliczne urządzenia 
do otwierania drzwi, Hydrauliczne urządzenia do otwierania okien, 
Hydrauliczne urządzenia do  zamykania okien, Hydrauliczne za-
mknięcia drzwi, Imaki do narzędzi do obrabiarek, Inkubatory do jaj, 
Instalacje do centralnego odkurzania, Instalacje kondensacyjne, In-
stalacje odsysające pył do czyszczenia, Iskrowniki zapłonowe, Kabe-
stany, Kable sterownicze do maszyn i silników, Kafary jako maszyny, 
Kalandry, Kamienie młyńskie, Klocki hamulcowe, inne niż do pojaz-
dów, Kolektory wydechowe do  silników, Koła maszyn, Koła szlifier-
skie jako części maszyn, Kołowrotki [przędzenie], Kołowroty do wy-
ciągania, Kombajny zbożowe, Kondensatory pary jako części maszyn, 
Konwertory katalityczne, Konwertory paliwa do  silników spalino-
wych wewnętrznego spalania, Koparki jednoczerpakowe mecha-
niczne, Kopyta szewskie jako części maszyn, Korbowody do maszyn, 
motorów i silników, Korby jako części maszyn, Kosiarki, Kosze samo-
wyładowcze mechaniczne, Kotły maszynowe parowe, Kowarki, Kra-
jalnice do chleba, Krajalnice elektryczne do sera, Krajalnice spiralne 
do warzyw, elektryczne, Krajarki jako maszyny, Krążki jako części ma-
szyn, Kubki udojowe do  dojarek, Kultywatory jako maszyny, Kurki 
spustowe, Lampy lutownicze na gaz, Lance termiczne jako maszyny, 
Lemiesze pługów, Lutlampy [palniki do lutowania], Łańcuchy do pod-
nośników [części maszyn], Łańcuchy napędowe, inne niż do  pojaz-
dów lądowych, Łoża silnika, inne niż do pojazdów lądowych, Łoży-
ska, Łożyska jako części maszyn, Łożyska do wałów transmisyjnych, 
Łożyska kulkowe, Łożyska przeciwcierne do maszyn, Łożyska z auto-
matycznym smarowaniem, Łuskarki ziarna, Manipulatory przemysło-
we jako maszyny, Maselnice, Maszynki do siekania mięsa, Maszyno-
we koła zamachowe, Maszynowy mechanizm przekładniowy, 
Maszyny dla mleczarstwa, Maszyny do  budowy dróg, Maszyny 
do budowy torów kolejowych, Maszyny do cienkiego obierania i cię-
cia, Maszyny do cienkiego wycinania skóry, Maszyny do drukowania 
na cienkiej blasze, Maszyny do filtrowania, Maszyny do glazurowa-
nia, Maszyny do grawerowania, Maszyny do gwintowania, Maszyny 
do kędzierzawienia, Maszyny do mieszania, Maszyny do mineraliza-
cji wody pitnej, Maszyny do  montażu rowerów, Maszyny do  mycia 
ciśnieniowego, Maszyny do naciągu rakiet do tenisa, Maszyny do na-
noszenia cienkiej warstwy farby, Maszyny do  obróbki drewna, Ma-
szyny do  obróbki kamienia, Maszyny do  obróbki skóry, Maszyny 
do obróbki szkła, Maszyny do obróbki tytoniu, Maszyny do oplata-
nia, Maszyny do  ostrzenia, Maszyny do  ostrzenia ostrzy, Maszyny 
do pielenia, Maszyny do procesu pudlarskiego, Maszyny do produk-
cji bitumu, Maszyny do produkcji masła, Maszyny do produkcji sznur-
ka, Maszyny do  przetwarzania tworzyw sztucznych, Maszyny 
do przetwórstwa metali, Maszyny do regulowania i nastawiania, Ma-
szyny do robót ziemnych, Maszyny do smołowania, Maszyny do sor-
towania dla przemysłu, Maszyny do strzyżenia sierści u zwierząt, Ma-
szyny do tłoczenia, Maszyny do ubijania, Maszyny do układania szyn, 
Maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, Maszyny do usu-
wania odpadków, Maszyny do  uszczelniania do  celów przemysło-
wych, Maszyny do wyrabiania kiełbas, Maszyny do wysysania powie-
trza, Maszyny drenarskie, Maszyny i  urządzenia do  czyszczenia 
elektryczne, Maszyny kopiące rowy jako pługi, Maszyny kruszące, 
Maszyny kuchenne, elektryczne, Maszyny na  sprężone powietrze, 
Maszyny podziałowe, Maszyny rolnicze, Maszyny rozpylające, Maszy-
ny ssące do celów przemysłowych, Maszyny wirujące, Maszyny wy-
dmuchowe, Maźnice jako części maszyn, Mechaniczne podajniki pa-
szy dla zwierząt, Mechanizmy napędowe, inne niż do  pojazdów 
lądowych, Miechy jako części maszyn, Miechy do kuźni, Mieszalniki, 
Miksery elektryczne do  celów domowych, Młockarnie, Młotki jako 
części maszyn, Młoty dźwigniowe, Młoty elektryczne, Młoty pneu-
matyczne, Młynki do  kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, Młynki 
do mielenia mąki jako maszyny, Młynki do pieprzu, inne niż o napę-
dzie ręcznym, Młynki do użytku domowego inne niż ręczne, Młynki 
kuchenne, elektryczne, Młyny jako maszyny, Młyny odśrodkowe, Na-
rzędzia jako części maszyn, Narzędzia ręczne o napędzie innym niż 
ręczny, Narzędzia rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, Nitownice 
jako maszyny, Noże jako części maszyn, Noże elektryczne, Nożyce 
elektryczne, Obrabiarki, Obudowy jako części maszyn, Obudowy 

Okładziny szczęk hamulca, inne niż do  pojazdów, Okrawarki, Osie 
do maszyn, Osłony maszyn, Ostrza jako części maszyn, Ostrza do ko-
siarek, Ostrza do sieczkami, Pakowarki, Palniki gazowe do cięcia, Pal-
niki gazowe do lutowania, Paski klinowe do silników, Pasy do maszyn, 
Pasy do podnośników, Pasy do prądnic, Pasy do przenośników, Pasy 
do  silników, Pierścienie o  kulistej powierzchni roboczej do  łożysk, 
Pierścienie smarujące jako części maszyn, Pierścienie tłokowe, Piły 
jako maszyny, Piły o napędzie innym niż ręczny, Pistolety jako narzę-
dzia na naboje wybuchowe, Pistolety dozujące klej, elektryczne, Pi-
stolety natryskowe do  malowania, Pistolety pneumatyczne do  wy-
tłaczania masy uszczelniającej, Płuczkarki, Pługi, Pługi do usuwania 
darni, Pługi śnieżne, Płytki cierne hamulca, inne niż do  pojazdów, 
Pneumatyczne urządzenia do otwierania drzwi, Pneumatyczne urzą-
dzenia do otwierania okien, Pneumatyczne urządzenia do zamyka-
nia drzwi, Pneumatyczne urządzenia do zamykania okien, Podajniki 
jako części maszyn, Podajniki taśmy klejącej jako maszyny, Podgrze-
wacze wody jako części maszyn, Podnośniki jako dźwigi, Podnośniki 
jako urządzenia, Podnośniki pneumatyczne, Podstawy maszyn jako 
statywy, Polerki jako maszyny i urządzenia elektryczne, Pompy jako 
części maszyn lub silników, Pompy jako maszyny, Pompy basenowe 
do  wytwarzania przeciwprądu, Pompy do  instalacji grzewczych, 
Pompy na sprężone powietrze, Pompy odśrodkowe, Pompy paliwo-
we samonastawne, Pompy próżniowe jako maszyny, Pompy smarow-
nicze, Postrzygarki jako maszyny, Pralki, Prasownice, Prasy jako ma-
szyny do  celów przemysłowych, Prasy do  paszy, Prasy filtracyjne, 
Prądnice prądu stałego, Prowadnice do maszyn, Przebijaki dziurka-
rek, Przeciągarki [ciągarki] do metalu, Przecinaki do maszyn, Przeci-
narki jako obrabiarki, Przecinarki łukowe, Przeguby uniwersalne 
[przeguby Cardana], Przekładnie do maszyn, Przekładnie redukcyjne, 
inne niż do pojazdów lądowych, Przekładnie zębate, inne niż do po-
jazdów lądowych, Przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, Prze-
mienniki momentu obrotowego, inne niż do  pojazdów lądowych, 
Przemysłowe drukarki atramentowe, Przenośniki, Przesiewacze, 
Przesiewacze żużlu jako maszyny, Przetrząsacze do siana, Przyrządy 
do  polerowania butów, elektryczne, Przyrządy do  przenoszenia ła-
dunków na poduszkach powietrznych, Przyrządy do zasuwania za-
słon, sterowane elektrycznie, Rampy załadunkowe, Reduktory ciśnie-
nia jako części maszyn, Regulatory jako części maszyn, Regulatory 
ciśnienia jako części maszyn, Regulatory prędkości obrotowej do ma-
szyn, silników i silników elektrycznych, Roboty kuchenne, elektrycz-
ne, Roboty przemysłowe, inne niż do celów medycznych, Rozdrab-
niarki kuchenne, elektryczne, Rozpylacze do  ścieków, Rozruszniki 
nożne do motocykli, Rozruszniki silników, Ruchome chodniki, Rucho-
me schody, Rurowe przenośniki pneumatyczne, Separatory para-olej 
jako odolejacze pary, Sieczkarnie, Siewniki jako maszyny, Silniki 
do łodzi, Silniki do poduszkowców, Silniki elektryczne inne niż do po-
jazdów lądowych, Silniki hydrauliczne, Silniki na sprężone powietrze, 
Silniki napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki odrzutowe, 
inne niż do  pojazdów lądowych, Silniki parowe, Silniki, inne niż 
do pojazdów lądowych, Sita jako maszyny lub części maszyn, Skra-
placze powietrzne, Skrobaki do  czyszczenia rur, Skrzynie biegów, 
inne niż do pojazdów lądowych, Skrzynie korbowe do maszyn i silni-
ków, Smarownice jako części maszyn, Snopowiązałki, Sortownice, 
Spawarki gazowe, Spawarki łukowe, Sprężarki do lodówek, Sprężarki 
doładowujące, Sprężyny [części maszyn], Sprzęgła wałów jako ma-
szyny, Sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, Ssawki do odkurza-
czy, Sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, Sterowniki pneu-
matyczne do silników i maszyn, Stojany jako statory, Stoły do maszyn, 
Stoły do  pił jako części maszyn, Strugarki wzdłużne, Suporty jako 
części maszyn, Suszarki wirowe bez podgrzewania, Suwnice pomo-
stowe, Szczotki jako części maszyn, Szczotki do odkurzaczy, Szczotki 
elektryczne, Szczotki prądnic, Szczotki węglowe, Szpule jako części 
maszyn, Śrubokręty elektryczne, Świdry wiertnicze jako części ma-
szyn, Świece zapłonowe do  silników spalinowych wewnętrznego 
spalania, Świece żarowe do silników Diesla, Taśmy przylepne do kół 
pasowych, Tłoki jako części maszyn lub silników, Tłoki do amortyza-
torów, Tłoki do cylindrów, Tłoki do silników, Tłumiki do silników, To-
karki, Torby do  odkurzaczy, Transportery pneumatyczne, Turbiny 
hydrauliczne, Turbiny wiatrowe, Turbiny, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Turbosprężarki, Ubijaczki elektryczne do użytku domowego, 
Ubijaki elektryczne, Uchwyty jako części maszyn, Uchwyty do ostrzy 
jako części maszyn, Uchwyty wiertarskie jako części maszyn, Ugnia-
tarki mechaniczne, Urządzenia do  czyszczenia parowe, Urządzenia 
do  malowania, Urządzenia do  napowietrzania wody, Urządzenia 
do polerowania parkietów woskiem, elektryczne, Urządzenia do szy-
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pułkowania jako maszyny, Urządzenia do tarcia warzyw, Urządzenia 
do wulkanizacji, Urządzenia do zagęszczania odpadów, Urządzenia 
do zasilania kotłów maszynowych, Urządzenia do zbierania i chwyta-
nia mułu [maszyny], Urządzenia mechaniczne do nawijania, Urządze-
nia podnośnikowe, Urządzenia przeciw zanieczyszczeniom do silni-
ków, Urządzenia przeładunkowe do  załadunku i  wyładunku, 
Urządzenia zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spa-
lania, Walcarki, Walce walcarki, Walce drogowe, Wałki drukarskie 
do  maszyn, Wały korbowe, Wały napędowe, inne niż do  pojazdów 
lądowych, Wały rozrządcze do silników pojazdów, Wciągarki do sieci, 
Wciągniki jako wielokrążki, Wentylatory do silników, Węże do odku-
rzaczy, Wialnie, Wiązarki do siana, Wibratory jako maszyny do celów 
przemysłowych, Wiertarki, Wiertarki ręczne elektryczne, Wieszaki 
jako części maszyn, Wirówki do mleka/śmietany, Wkłady do maszyn 
filtrujących, Wolne koła, inne niż do  pojazdów lądowych, Wyciągi 
jako dźwigi, Wykończarki jako maszyny drogowe, Wytłaczarki, Wy-
tłaczarki jako walcarki deseniujące, Zamiatarki drogowe samojezdne, 
Zawory jako części maszyn lub silników, Zawory jako części maszyn, 
Zawory ciśnieniowe jako części maszyn, Zawory klapowe jako części 
maszyn, Zbiorniki wyrównawcze jako części maszyn, Zgrabiarki, 
Zgrzeblarki, Złącza uszczelniające jako części silników, Zmotoryzo-
wane kultywatory, Żniwiarki i  snopowiązałki, Żurawie masztowe, 
Żurawie samojezdne, Bagnety, Bijaki jako narzędzia, Brzeszczoty 
do pił jako części narzędzi ręcznych, Brzytwy, Cążki do skórek, Czer-
paki jako narzędzia ręczne, Diamenty szklarskie jako części narzędzi 
ręcznych, Dłuta, Dłuta gniazdowe [przysieki], Dłuta kamieniarskie, 
Dłuta rzeźbiarskie, Dłuta wklęsłe [narzędzia ręczne], Dłutka 
do  uszczelniania, Dobijaki do  gwoździ, Dziurkacze numerujące, 
Dziurkacze rewolwerowe jako narzędzia ręczne, Dźwignie, Ekspan-
dery jako narzędzia ręczne, Etui na maszynki do golenia, Frezy jako 
narzędzia, Grabie jako narzędzia, Grabie do bunkrów [golf], Grzebie-
nie, zgrzebła jako narzędzia ręczne, Grzechotki jako narzędzia ręcz-
ne, Gwintownice jako narzędzia ręczne, Gwintownice ramkowe pier-
ścieniowe, Harpuny, Harpuny do  łowienia ryb, Igły grawerskie, 
Imadła, Imadła stołowe jako przyrządy ręczne, Kastety, Kątowniki 
jako narzędzia, Kielnie, Klucze jako narzędzia, Kopaczki jako narzę-
dzia ręczne, Koparki do rowów jako narzędzia ręczne, Kopyta szew-
skie jako narzędzia ręczne, Kosiarki ogrodowe ręczne jako narzędzia, 
Kosy, Krajalnice do owoców, Krajalnice spiralne do warzyw, obsługi-
wane ręcznie, Krajarki do jaj, nieelektryczne, Krajarki do sera, nieelek-
tryczne, Kurki jako narzędzia ręczne, Lewarki uruchamiane ręcznie, 
Łomy, Łopatki [ogrodnictwo], Łopaty jako narzędzia, Łyżki, Łyżki, wi-
delce i noże stołowe dla dzieci, Łyżki, widelce i noże stołowe z two-
rzyw sztucznych, Maczety, Maszynki do strzyżenia brody, Maszynki 
do  strzyżenia włosów do  użytku osobistego, elektryczne i  nieelek-
tryczne, Miechy do kominków jako narzędzia ręczne, Miecze, Miesza-
dła do mieszania farb, Młotki jako narzędzia ręczne, Młotki awaryjne, 
Młotki do  groszkowania, Młotki drewniane jako przyrządy ręczne, 
Młotki kamieniarskie, Młotki nitownicze jako narzędzia, Młoty kowal-
skie (dwuręczne), Moździerze do tłuczenia jako narzędzia ręczne, Na-
pinacze drutu i  taśm metalowych [narzędzia ręczne, Narzędzia 
do skórowania zwierząt, Narzędzia do szczepienia drzew jako narzę-
dzia ręczne, Narzędzia do wyciągania gwoździ, Narzędzia do zbiera-
nia owoców jako narzędzia ręczne, Narzędzia formierskie, Narzędzia 
ogrodnicze o napędzie ręcznym, Narzędzia ręczne do usuwania izo-
lacji z drutu, Narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, Narzędzia rolni-
cze, obsługiwane ręcznie, Narzędzia rytownicze jako narzędzia ręcz-
ne, Narzędzia skrawające jako narzędzia ręczne, Narzędzia ścierne 
jako przyrządy ręczne, Nitownice jako narzędzia ręczne, Noże, Noże 
ceramiczne, Noże do  krojenia mięsa, Noże do  otwierania ostryg, 
Noże do  otwierania wina, Noże do  pizzy, nieelektryczne, Noże 
do  podcinania kopyt jako narzędzia ręczne, Noże do  tapet, Noże 
do  usuwania rybich łusek, Noże do  warzyw, Noże kowalskie, Noże 
kuchenne do obierania, Noże myśliwskie, Noże ogrodnicze do przy-
cinania roślin, Nożyce, Nożyce ogrodnicze, Nożyczki, Nożyki do oku-
lizowania roślin, Obcinacze do  paznokci elektryczne lub nieelek-
tryczne, Obcinaki do rur jako narzędzia ręczne, Obieraczki do warzyw, 
obsługiwane ręcznie, Obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, Obudo-
wy do pił ręcznych, Opielacze ręczne, Oplatarki jako narzędzia ręcz-
ne, Oprawki do  rozwiertaków, Oprawki do  wierteł jako narzędzia 
ręczne, Osełki do ostrzenia, Osełki do ostrzenia kos, Oskardy, kilofy, 
Ostrza [narzędzia ręczne], Ostrza jako noże do strugów, Ostrza nożyc, 
Ostrzałki, Ośniki, Otwieracze do puszek nieelektryczne, Pałki policyj-
ne, Paski skórzane do ostrzenia, Pasy na narzędzia, Pierścienie do kos, 
Pilniczki kartonowe ze  szmerglem, Pilniki jako narzędzia, Pilniki 

do paznokci, Pilniki do paznokci, elektryczne, Pilniki igłowe, Pilśniarki 
jako narzędzia ręczne, Pilśniarki jako narzędzia, Piły jako narzędzia 
ręczne, Piły kabłąkowe, Pincety, Pistolety jako narzędzia ręczne, Pi-
stolety do  uszczelniania, Pistolety ręczne do  wytłaczania masy 
uszczelniającej, Pogrzebacze, Polerki do  paznokci, elektryczne lub 
nieelektryczne, Pompki ręczne, Pompy powietrza o  napędzie ręcz-
nym, Przebijaki jako narzędzia, Przecinacze, Przecinaki jako narzędzia 
ręczne, Przedłużacze do  korb do  gwintowników, Przycinacze 
do drzew, Przycinarki do rur jako narzędzia, Przyrządy do cięcia rur, 
Przyrządy do  ostrzenia, Przyrządy do  ostrzenia ostrzy, Przyrządy 
do  strzyżenia ręczne, Przyrządy do  strzyżenia bydła, Przyrządy 
do znakowania żywego inwentarza, Przyrządy mące jako narzędzia 
ręczne, Punktaki jako narzędzia ręczne, Rączki do narzędzi ręcznych, 
Rębaki jako noże, Ręczne krajalnice do  warzyw, Ręczne narzędzia 
do ostrzenia krawędzi nart, Rękojeści kos, Rękojeści noży, Rozdrab-
niacze do warzyw, Rozpylacze do środków owadobójczych ręczne, 
Rozwiertaki, Rożki szkutnicze jako marszpikle, Scyzoryki, Sekatory, 
Sierpaki, Skalpele do użytku hobbystycznego, Skrobaki jako narzę-
dzia ręczne, Skrobaki do  nart, Skrzynki uciosowe jako narzędzia, 
Stemple do  wypalania, Sterylne przyrządy do  przekłuwania ciała, 
Strugi, Strugi kątniki, Szable, Szczypce do  rozdrabniania mięsa, 
Szczypce do skracania knotów [nożyczki], Szczypce płaskie, Szczyp-
ce, kleszcze, Szmerglowe tarcze ścierne, Szpachelki dla artystów, 
Szpachle jako narzędzia ręczne, Szpachle do mieszania farb, Szpadle 
jako narzędzia, Szpikulce do  lodu, Szpryce do  rozpylania środków 
owadobójczych, Sztylety, Szufelki do  monet, Szydła, Śrubokręty, 
nieelektryczne, Świdry, Świdry jako narzędzia ręczne, Świdry ciesiel-
skie, Tarcze szlifierskie [toczaki], narzędzia ręczne, Tarniki, tarki jako 
narzędzia ręczne, Tasaki do siekania mięsa ręczne, Tłuczki jako narzę-
dzia ręczne, Toporki, Topory ciesielskie do wycinania gniazda czopa, 
Topory rzeźnicze, Ubijaki do gruntu jako narzędzia, Uchwyty do ose-
łek, Uchwyty do pił, Urządzenia do strzyżenia zwierząt jako ręczne 
przyrządy, Urządzenia ręczne do  zwalczania pasożytów roślin, Wi-
delce do  mięsa, Widełki do  pielenia ręczne, Widły jako narzędzia 
ręczne, Wiertarki ręczne piersiowe, Wiertła jako części narzędzi ręcz-
nych, Wiertła do  drążenia jako części narzędzi ręcznych, Wybijaki, 
Wyciągarki przewodów ręczne, Wydrążacze do owoców, Wytłaczarki 
jako narzędzia ręczne, Zaciski ciesielskie i bednarskie, Zalotki do rzęs, 
Zestawy do  golenia, Zestawy do  manicure, Zestawy do  manicure, 
elektryczne, Zestawy do  pedicure, Żelazka, Żelazka jako narzędzia 
ręczne nieelektryczne, Żelazka do karbowania [gofrowania], Żelazka 
do wosku jako narzędzia szewskie, Żyletki .
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(510), (511) 9 Klisze kinematograficzne, Filmy rysunkowe animowane, 
Naświetlone taśmy filmowe, Filmy kinematograficzne, naświetlone, 
Nagrania magnetyczne, Nagrania optyczne, Nagrania magnetycz-
no-optyczne, Nagrania w  formie stałej, Audiowizualne urządzenia 
dydaktyczne do  nauczania, Książki i  publikacje elektroniczne, Pro-
gramy komputerowe-software do gier elektronicznych do pobrania 
przez Internet i  za  pośrednictwem urządzeń bezprzewodowych, 
Dyski i publikacje multimedialne, Nagrania i publikacje multimedial-
ne, Dyski do odczytu laserowego, Dyski i publikacje wideo, Oprogra-
mowanie komputerowe, Programy komputerowe, Nagrania cyfro-
we, Nośniki do  przenoszenia zapisu dźwiękowego i/lub  wizyjnego 
i/lub  danych i/lub  informacji, Aparaty i  urządzenia do  nagrywania 
i/lub  reprodukcji dźwięków i/lub  obrazów wideo i/lub  informacji, 
Hologramy, Dyskietki, Nagrania dźwiękowe, Nagrane dyskietki, Dys-
ki do  nagrywania, Płyty kompaktowe, Płyty gramofonowe, Taśmy 
audio, Kasety magnetofonowe, Taśmy wideo, Dyski laserowe, Płyty 
kompaktowe-interaktywne dyski CD-ROM, Cyfrowe dyski wideo, 
Aparaty i  narzędzia komunikacyjne, Telefony, Mobilne urządzenia 
telefoniczne, Ładowarki, Ładowarki do  telefonów komórkowych, 
Zestawy bezprzewodowe do telefonów komórkowych, Oprogramo-
wanie gier komputerowych do użycia na  telefonach komórkowych 
i przenośnych, Szafy karaoke, Części i osprzęt wszystkich wyżej wy-
mienionych towarów, Nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD oraz 
inne nośniki elektroniczne i cyfrowe obejmujące gry, Dyski multime-
dialne i publikacje elektroniczne do pobierania, Nagrania multime-
dialne i publikacje elektroniczne do pobierania, Dyski wideo i publi-
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kacje elektroniczne do pobierania, 38 Usługi nadawania programów 
telewizyjnych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja 
programów radiowych, Nadawanie programów telewizji satelitarnej, 
Telewizja kablowa, Łączność telefoniczna, Interaktywne usługi tele-
foniczne, Usługi w  zakresie przesyłania wiadomości przez telefon, 
Usługi komunikacyjne za pośrednictwem fal radiowych, telefonów, 
Internetu, sieci globalnych, kabli, satelity, mikrofal i sieci elektrycznej, 
Usługi telefoniczne, 41 Usługi rozrywkowe, Publikowanie, rozrywka, 
Usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych, radiowych, 
kablowych, satelitarnych i  internetowych, Produkcja, prezentacja 
i  wypożyczanie programów telewizyjnych i  radiowych, filmów ki-
nowych, widowisk, programów telewizji kablowej, satelitarnej oraz 
nagrań dźwiękowych i  wideo oraz udostępnianie programów in-
ternetowych nie  do  pobrania, Interaktywne konkursy telefoniczne, 
Zapewnianie i dostarczanie rozrywki za pośrednictwem radia, tele-
wizji, satelity, łączy kablowych, telefonu, sieci komputerowej i Inter-
netu, Organizowanie spektakli, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych 
i nagranych spektakli, filmów, występów radiowych i telewizyjnych, 
Produkcja taśm wideo i dysków wideo, Radiowe programy rozrywko-
we, Telewizyjne programy rozrywkowe, Rozrywka kinowa, Rozrywka 
teatralna, Pokazy gier, Usługi rozrywki telewizyjnej obejmujące tele-
foniczny udział publiczności, Rozrywka interaktywna przystosowana 
do telefonów komórkowych, Gry internetowe, Obsługa loterii i gier 
losowych, Usługi w zakresie gier rozrywkowych, Obsługa kasyn, Ob-
sługa salonów gier, Usługi kasyna, Gry karciane i turnieje w kasynach, 
Zawody, konkursy, gry i lub widowiska, Loterie, Świadczenie których-
kolwiek z  wyżej wymienionych usług na  telefony komórkowe, po-
przez sieci mobilne, komunikację satelitarną, za pośrednictwem mi-
krofal lub poprzez inne media elektroniczne, cyfrowe i analogowe, 
na żywo, elektronicznie, poprzez sieci komputerowe, poprzez Inter-
net, on-line oraz za pośrednictwem telewizji, Organizacja, produkcja 
i prezentacja wydarzeń w celach kulturalnych i rozrywkowych, Orga-
nizacja, produkcja, zarządzanie i prezentacja zawodów, konkursów, 
gier, pokazów gier, quizów, dni zabaw, wystaw, widowisk, pokazów 
objazdowych, imprez scenicznych, przedstawień teatralnych, kon-
certów, przedstawień na żywo i imprez z udziałem publiczności, Or-
ganizacja, produkcja i udostępnianie teledysków za pośrednictwem 
sieci komórkowych lub komputerowych w  celach rozrywkowych 
i/lub  edukacyjnych, Udostępnianie gier za  pośrednictwem telefo-
nów komórkowych lub sieci komputerowych, Zapewnianie interak-
tywnych gier i  konkursów wykorzystujących rozpoznawanie głosu, 
Konkursy i quizy udostępniane przez telefony i telefony komórkowe, 
Prowadzenie i organizacja konkursów przez telefon, Konkursy, quizy 
i loterie udostępniane on-line .

(111) 355627 (220) 2022 03 04 (210) 540661
(151) 2022 07 15 (441) 2022 03 28
(732) KACIEJA KRYSTIAN VIDEO PAKA, Białków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DREWNIANYSKLEP .PL
(540) 

(531) 27 .05 .01, 06 .07 .07, 06 .19 .05, 06 .19 .16, 05 .01 .16, 07 .01 .24, 26 .11 .12
(510), (511) 16 Karton, Opakowania kartonowe, Papier i karton, Pudła 
opakowaniowe [kartonowe], Składane pudełka kartonowe, Przemy-
słowy 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, karto-
nu 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 pakowania 
prezentów, Folia spożywcza, Worki na śmieci, Worki papierowe, Wor-
ki z  tworzyw sztucznych do  pakowania, Wyściółki do  pudełek dla 
kotów w postaci worków z tworzyw sztucznych, Afisze, plakaty, Ak-
tówki [artykuły biurowe], Arkusze z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia, 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 introligator-
skie, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie 
edukacyjne, Materiały do opakowywania, Materiały i środki dla arty-
stów i do dekoracji, Materiały filtracyjne z papieru, Naklejki, Niszczar-
ki dokumentów [maszyny biurowe], Notesy, Notatniki, Obrazy, Ob-
woluty na dokumenty, Ołówki, Organizery na biurko, Pastele, Pędzle, 
Pergamin, Pinezki, Pióra i długopisy, Piórniki, Wizytówki, Teczki na li-
sty, Teczki na korespondencję, Teczki zawieszkowe, Teczki rozkłada-
ne, Teczki papierowe, Teczki na dokumenty, Teczki [artykuły papier-
nicze], Teczki [artykuły biurowe], Teczki z papieru manilowego, Teczki 
papierowe [artykuły papiernicze], Teczki papierowe na dokumenty, 
Albumy do zdjęć, Obrazy i zdjęcia, Zdjęcia w postaci rysunków, Zdję-
cia w postaci obrazów, Portrety w postaci wydrukowanych zdjęć, Ob-
razy w postaci wydrukowanych zdjęć, Oprawki na zdjęcia lub obrazy, 
Oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z papieru, Ramki passe-parto-
ut do zdjęć, Oprawy do zdjęć i obrazów wykonane z tektury, Karty 
z  tworzyw sztucznych z  kieszeniami do  przechowywania zdjęć, 20 
Pudełka drewniane, Drewniane pudła i pudełka do przechowywania, 
Skrzynki drewniane, Drewniane skrzynie, Pojemniki drewniane, 
Drewniane ramki na zdjęcia, Pudełka do układania jedno na drugie 
[drewniane], Ramki na obrazy i fotografie, Tablice do zamieszczania 
fotografii, 35 Reklama, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w za-
kresie następujących towarów: karton, opakowania kartonowe, pa-
pier i  karton, pudła opakowaniowe [kartonowe], składane pudełka 
kartonowe, przemysłowy 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  pakowania, pudełka kartonowe, pudła kartonowe, po-
jemniki kartonowe, rolki kartonowe, karton opakowaniowy, pudełka 
z papieru lub kartonu, pojemniki kartonowe do pakowania, kartony 
z tektury do pakowania, wypełnienie z papieru lub kartonu, materia-
ły do  pakowania z  kartonu, materiały opakowaniowe wykonane 
z kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, kartonowe pudełka do pa-
kowania, w  formie gotowej, kartonowe pudełka do  pakowania, 
w formie składanej, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowy-
wania z  papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, afisze, plakaty 
z papieru lub kartonu, torby papierowe, torby na prezenty, torby pa-
pierowe do  pakowania, worki i  torby papierowe, wyściełane torby 
tekturowe, wyściełane torby papierowe, torby z  folii bąbelkowej 
do pakowania, torby z tworzyw sztucznych do owijania, folia bąbel-
kowa do pakowania, torby wyściełane folią bąbelkową do pakowa-
nia, papier, taśmy papierowe, taśma klejąca, podajniki do taśmy kle-
jącej, taśmy klejące do pakowania, taśma klejąca pakowa papierowa, 
koperty, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub two-
rzyw sztucznych, koperty papierowe do pakowania, koperty z two-
rzyw sztucznych, koperty na butelki z kartonu lub papieru, uniwer-
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salne woreczki z  tworzyw sztucznych, folia, folia z  tworzyw 
sztucznych do  pakowania, folia przylepna z  tworzyw sztucznych 
do pakowania, folia do pakowania prezentów, folia spożywcza, worki 
na śmieci, worki papierowe, worki z tworzyw sztucznych do pakowa-
nia, wyściółki do  pudełek dla kotów w  postaci worków z  tworzyw 
sztucznych, afisze, plakaty, aktówki [artykuły biurowe], arkusze 
z tworzyw sztucznych do pakowania, artykuły biurowe, arkusze pa-
pieru [artykuły papiernicze], aplikacje z  papieru, atramenty, bibuły, 
artykuły piśmiennicze, artykuły do pisania i stemplowania, artykuły 
papiernicze do  pisania, bloczki do  notowania, broszury, cyrkle, da-
towniki, dekoracje na stół z papieru, druki, dziurkacze [artykuły biu-
rowe], 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, ka-
lendarze, kalka kopiująca, kartki z  życzeniami, karty, klej biurowy, 
kołonotatniki, kolorowe długopisy, kreda, korektory w płynie do do-
kumentów, koszulki do przechowywania zbiorów, kredki do koloro-
wania, książki, księgi gości, linijki, maszyny biurowe, markery, pisaki, 
materiały drukarskie i introligatorskie, materiały drukowane i artyku-
ły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, materiały do  opako-
wywania, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały fil-
tracyjne z  papieru, naklejki, niszczarki dokumentów [maszyny 
biurowe], notesy, notatniki, obrazy, obwoluty na dokumenty, ołówki, 
organizery na biurko, pastele, pędzle, pergamin, pinezki, pióra i dłu-
gopisy, piórniki, wizytówki, teczki na listy, teczki na korespondencję, 
teczki zawieszkowe, teczki rozkładane, teczki papierowe, teczki 
na dokumenty, teczki [artykuły papiernicze], teczki [artykuły biuro-
we], teczki z papieru manilowego, teczki papierowe [artykuły papier-
nicze], teczki papierowe na  dokumenty, albumy do  zdjęć, obrazy 
i zdjęcia, zdjęcia w postaci rysunków, zdjęcia w postaci obrazów, por-
trety w postaci wydrukowanych zdjęć, obrazy w postaci wydrukowa-
nych zdjęć, oprawki na zdjęcia lub obrazy, oprawy do zdjęć i obrazów 
wykonane z papieru, ramki passe-partout do zdjęć, oprawy do zdjęć 
i obrazów wykonane z tektury, karty z tworzyw sztucznych z kiesze-
niami do przechowywania zdjęć, pudełka drewniane, drewniane pu-
dła i  pudełka do  przechowywania, skrzynki drewniane, drewniane 
skrzynie, pojemniki drewniane, drewniane ramki na zdjęcia, pudełka 
do układania jedno na drugie [drewniane], ramki na obrazy i fotogra-
fie, tablice do zamieszczania fotografii, pamięć USB [pendrive] .

(111) 355628 (220) 2022 03 08 (210) 540712
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEDPRESSO
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, a mianowicie mentoring w dziedzi-
nie medycyny dla personelu medycznego, Usługi w zakresie kształ-
cenia ustawicznego, a mianowicie organizowanie i prowadzenie wy-
darzeń w tym konferencji, sympozjum, szkoleń, kursów, seminariów 
na  żywo i  on-line, w  branży farmaceutycznej i  medycznej, Usługi 
udostępniania newsletterów, Usługi w zakresie publikacji newslette-
rów, Usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem podcastów, 
Usługi w zakresie nagrań audio i wideo, Produkcja edukacyjnych na-
grań dźwiękowych i wideo, Udostępnianie filmów online nie do po-
brania, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych i wideo, Projekcja filmów 
do celów medycznych, Produkcja podcastów .

(111) 355629 (220) 2022 03 10 (210) 540794
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) WERTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WERTIS
(510), (511) 7 Urządzenia do obróbki maszynowej, Młoty elektryczne, 
Wkrętarki elektryczne, Wiertarki elektryczne, Szlifierki, Śrubokręty 
elektryczne, Maszyny do  cięcia, Piły elektryczne, Klucze nasadowe, 
Noże elektryczne, Elektryczne urządzenia do  lutowania, Dłuta, Ma-
szyny do  gwintowania, Brzeszczoty do  pił maszynowych, Prostow-
nice do  arkuszy metali, Świdry [maszyny], Generatory, Generatory 
prądu, Pistolety natryskowe, Pistolety natryskowe pneumatyczne, 
Pompy paliwowe do  pojazdów mechanicznych, Pistolety do  ma-
lowania, Narzędzia do  frezowania, 8 Narzędzia ręczne budowlane 

do naprawy i konserwacji, Młotki, Wiertarki ręczne, Ręcznie obsługi-
wane szlifierki, Śrubokręty, Piły ręczne, Klucze [narzędzia], Brzeszczo-
ty do pił ręcznych, Imadła, Pilniki [narzędzia], Przebijaki [narzędzia], 
Świdry, Strugi, Tarniki, tarki [narzędzia ręczne], Narzędzia ręczne 
do  zdejmowania izolacji, Nożyce do  cięcia metalu [nożyce do  bla-
chy], Klucze płaskie, Klucze oczkowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z narzędziami ręcznymi, narzędziami napędzanymi silni-
kowo, olejami do  silników samochodowych i  kanistrami na  benzy-
nę, materiałami budowlanymi, rządzeniami i  przyrządami do  prze-
wodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania 
i regulacji energii elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  narzędziami ręcznymi, narzędziami napędzanymi silnikowo, ole-
jami do  silników samochodowych i  kanistrami na  benzynę, mate-
riałami budowlanymi, rządzeniami i przyrządami do przewodzenia, 
przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i  regulacji 
energii elektrycznej .

(111) 355630 (220) 2022 03 11 (210) 540848
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) ŁUKASZ PAWEŁ P .U .H . ŁUKASZ GOLD DRÓB, Oława (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLD DRÓB
(540) 

(591) czerwony
(531) 03 .07 .03, 03 .07 .19, 27 .05 .01, 29 .01 .01, 29 .01 .11
(510), (511) 29 Kurczak, Drób, Surówki, Kotlety, Warzywa konserwo-
wane, Warzywa przetworzone, Warzywa marynowane, Mięso świeże, 
Mięso mielone, Mięso i wędliny, 30 Sosy, Przyprawy, 31 Nieprzetwo-
rzone warzywa, 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering), Usługi mobilnych restauracji .

(111) 355631 (220) 2022 03 11 (210) 540870
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) ŚWIERNIAK ZOFIA BIURO RACHUNKOWE ZO-FIN-KA, 
Gryfino (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WITAJ ZDROWIE
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .04, 26 .01 .15, 05 .05 .19, 
05 .05 .20, 05 .05 .16
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usłu-
gi bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu do żywno-
ści, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczą-
cych żywności lub napojów, Usługi handlu detalicznego związane 
z przyrządami do przygotowywania żywności, Usługi handlu deta-
licznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawiera-
jących żywność, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
do  przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
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ku z  napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi reklamowe w zakre-
sie promocji napojów, Usługi reklamowe w zakresie promocji sprze-
daży napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami 
do produkcji napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pre-
paratami do produkcji napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze  środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
za zamówieniem pocztowym związane z artykułami spożywczymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci kompute-
rowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, 
Informacja handlowa, Udostępnianie informacji handlowych, Do-
starczanie informacji handlowych, Udzielanie informacji handlo-
wych, Usługi pośrednictwa w handlu, Pośrednictwo w zakresie trans-
akcji handlowych i  umów handlowych, Wyceny dotyczące spraw 
handlowych, Reklama i marketing, Usługi reklamowe, marketingowe 
i  promocyjne, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocja 
sprzedaży, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie nastę-
pujących towarów: napoje bezalkoholowe, woda, syrop do lemonia-
dy, napoje energetyzujące, syropy do  napojów bezalkoholowych, 
syropy do produkcji lemoniady, syropy owocowe [napoje bezalkoho-
lowe], syrop z czarnej porzeczki, syrop słodowy do napojów, syropy 
do napojów, syropy do wyrobu napojów, syrop z soku z limonki, sy-
ropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy do produk-
cji napojów aromatyzowanych owocami, syropy do  sporządzania 
smakowych wód mineralnych, syropy i inne preparaty bezalkoholo-
we do  sporządzania napojów, syropy do  sporządzania napojów 
na bazie serwatki, soki, soki warzywne, soki aloesowe, soki gazowa-
ne, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje bezalkoholo-
we zawierające soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, na-
poje z sokiem ananasowym, soki owocowe [napoje], mieszane soki 
owocowe, gazowane soki owocowe, soki warzywne [napoje], skon-
centrowane soki owocowe, herbata, herbata rozpuszczalna, herbata 
chai, herbata nienaturalna, herbata mrożona, herbata szałwiowa, 
mate [herbata], herbata oolong, herbata zielona, herbata rooibos, 
herbata czarna [herbata angielska], herbata oolong [herbata chiń-
ska], herbata czarna, herbata jaśminowa, herbata imbirowa, biała 
herbata, herbata sfermentowana, herbata w torebkach, herbata Lap-
sang Souctiong, herbata do zaparzania, herbata miętowa, żółta her-
bata, herbata bezteinowa, herbata sypka (nielecznicza-), herbata Earl 
Grey, japońska zielona herbata, herbata chryzantemowa (Gukhwa-
cha), herbata z rozmarynu, kapsułki z herbatą, herbata z gryki, herba-
ta z rumianku, herbata z liści jęczmienia, herbata z żeń-szenia, herba-
ta w  torebkach (nielecznicza), herbata limonkowa [loomi tea], 
herbata Darjeeling [indyjska czarna herbata z prowincji Daijeeling], 
herbata z eleuterokoku [Ogapicha], azjatycka herbata morelowa [ma-
esilcha], herbata z  dzikiej róży, zielona herbata w  proszku, herbata 
Oolong w  proszku, biała herbata w  proszku, herbata z  kwiatu lipy, 
herbata Tie Guan Yin, czarna herbata w proszku, herbata z wodoro-
stów kelp, herbata z  żeń-szenia [insamcha], prażona herbata jęcz-
mienna (mugi-cha), herbata bez teiny słodzona słodzikami, herbata 
z białego lotosu (Baengnyeoncha), herbata z czerwonego żeń-szenia, 
chińska herbata z kolcowoju [Gugijacha], herbata z korzenia łopianu 
(Wooungcha), herbata cytrusowa z  owocu yuzu, herbata mrożona 
(nie do celów medycznych), herbata z prażonego jęczmienia [mugi-
cha], herbata z  prażonego ryżu brązowego [geimiaicha], yuja-cha 
[koreańska herbata miodowo-cytrusowa], sztuczna herbata [inna niż 
do celów leczniczych], herbata ze słonych sproszkowanych wodoro-
stów (kombu-cha), herbata paczkowana [inna niż do  celów leczni-
czych], herbata jaśminowa, inna niż do  celów leczniczych, herbata 
owocowa [inna niż do celów medycznych], kawa, herbata, kakao i na-
miastki tych towarów, herbata rozpuszczalna [inna niż do celów lecz-
niczych], herbata jaśminowa w torebkach, inna niż do celów leczni-
czych, herbata o  smaku pomarańczowym [inna niż do  celów 
leczniczych], herbata o smaku jabłka [inna niż do celów leczniczych], 
napary ziołowe, herbaty ziołowe [napary], ziołowe aromaty do przy-
rządzania napojów, preparaty ziołowe do  sporządzania napojów, 
herbaty ziołowe, inne niż do  celów leczniczych, koncentraty kawy, 
ziarna kawy, substytuty kawy, mieszanki kawy słodowej i kawy, eks-
trakty kawy słodowej, ekstrakty z kawy, mieszanki wyciągów z kawy 
słodowej i kawy, mielone ziarna kawy, cykoria [substytut kawy], palo-
ne ziarna kawy, napoje na bazie kawy, napoje sporządzane z kawy, 

nadzienia na  bazie kawy, mieszanki kawy i  słodu, mieszanki kawy 
i cykorii, ziarna kawy powlekane cukrem, substytuty kawy na bazie 
warzyw, substytut kawy na bazie cykorii, mieszanki kawy słodowej 
i kakao, napoje mrożone na bazie kawy, napoje na bazie substytutów 
kawy, napoje składające się głównie z  kawy, napoje na  bazie kawy 
zawierające mleko, cykoria do stosowania jako substytut kawy, mie-
szanina esencji i ekstraktów z kawy, gotowa kawa i napoje na bazie 
kawy, substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], substytuty kawy 
[sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], ekstrakty 
z  kawy do  stosowania jako aromaty do  napojów, ekstrakty z  kawy 
do  stosowania jako aromaty do  artykułów żywnościowych, syrop 
stołowy, syrop kukurydziany, syrop czekoladowy, syrop klonowy, sy-
rop spożywczy, syrop smakowy, syrop yacon, syrop do naleśników, 
syropy smakowe, syropy glukozowe spożywcze, syropy i melasa, lep-
ki syrop skrobiowy (mizu-ame), syrop skrobiowy [do celów spożyw-
czych], syrop glukozowy do produkcji żywności, syrop kukurydziany 
do  celów kulinarnych, syrop z  melasy do  celów kulinarnych, syrop 
skrobiowy w proszku [do żywności], syrop skrobiowy do celów kuli-
narnych, syrop z agawy [słodzik naturalny], fasola w syropie cukro-
wym (ama-natto), syrop fruktozowy do  wykorzystania w  produkcji 
żywności, babki nasycane syropem, z aromatem rumowym [Savarin], 
słodycze z  syropu z  kukurydzy w  kształcie ziaren kukurydzy, syrop 
glukozowy do użytku jako środek żelujący do żywności, syrop gluko-
zowy do użytku jako środek konserwujący do żywności, syropy cze-
koladowe do przygotowywania napojów na bazie czekolady, syrop 
glukozowy do  użytku jako słodzik do  żywności, syrop z  agawy 
do  stosowania jako słodzik naturalny, syrop glukozowy do  użytku 
jako środek do żywności poprawiający jej strukturę, syrop glukozo-
wy do użytku jako środek do żywności wspomagający fermentowa-
nie, wzbogacana kasza manna [mąka spożywcza], kasza manna 
[mąka spożywcza], przetworzona kasza manna, kasza perłowa [prze-
tworzona], kasza bulgur, kasza gryczana, kasza kukurydziana, kuskus 
[kasza], kasza perłowa, kasza manna, ryż, ryż łuskany, ugotowany ryż, 
ryż pełnoziarnisty, ryż prażony, ryż aromatyzowany, smażony ryż, 
ryż, tapioka, ryż błyskawiczny, gotowy ryż, wzbogacony ryż, ryż kle-
isty, mieszanki ryżu, wzbogacony ryż [niegotowany], ryż mielony 
spożywczy, mąka, mąka zbożowe, mąka ziemniaczana, mąka spo-
żywcza, mąka roślinna, mąka kukurydziana, mąka owsiana, mąka 
gorczycowa, mąka sojowa, mąka żytnia, mąka pszenna, mąka jęcz-
mienna, mąka orzechowa, mąka ryżowa, mąka migdałowa, mąka tru-
flowa, makaron jajeczny, makaron ziti, suszony makaron, makaron 
nitki, makaron błyskawiczny, makaron pełnoziarnisty, makaron azja-
tycki, mąka do pieczenia, mąka na ciasto, mąka na pizzę, mąka z pro-
sa, mąka owsiana spożywcza, mąka razowa nieprzesiana, mąka 
na pączki, mąka z tapioki, prażona mąka zbożowa, kleista mąka ryżo-
wa, mąka z ciecierzycy, mąka z soczewicy, mąka ze skrobi pszennej, 
mąka ze skrobi ryżowej, mąka pszenna do żywności, mąka gotowa 
do pieczenia, mąka mieszana do żywności, mąka z łzawnicy ogrodo-
wej, mąka gryczana do  celów spożywczych, mąka kukurydziana 
do  celów spożywczych, mąka spożywcza z  nasion oleistych, mąka 
jęczmienna [do celów spożywczych], mąka sojowa używana do żyw-
ności, mąka kokosowa przeznaczona do spożycia przez ludzi, mąka 
z roślin strączkowych do celów spożywczych, mąka z łzawnicy ogro-
dowej do  celów spożywczych, płatki owsiane gotowe do  spożycia 
przez ludzi, płatki śniadaniowe zawierające mieszankę owoców 
i błonnika, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, płatki śniadaniowe 
o smaku miodu, płatki zbożowe gotowe do spożycia, płatki z natural-
nego ryżu, płatki owsiane i pszeniczne, płatki śniadaniowe zawierają-
ce miód, płatki śniadaniowe na ciepło, płatki śniadaniowe zawierają-
ce błonnik, płatki śniadaniowe zawierające owoce, śniadaniowe 
płatki ryżowe, owsiane (płatki-), płatki owsiane, płatki śniadaniowe, 
płatki pszenne, płatki jęczmienne, płatki zbożowe, płatki [owsiane-], 
płatki kukurydziane, przetworzone płatki owsiane jako żywność 
przeznaczona do spożycia przez ludzi, miód, miód naturalny, miód 
ziołowy, miód truflowy, miód manuka, substytuty miodu, naturalny 
miód dojrzały, surowe plastry miodu, cukier inwertowany [sztuczny 
miód], cukier, miód, melasa, miód z kocanki, miód [do celów spożyw-
czych], słodycze (nielecznicze-) na  bazie miodu, słodkie pasty 
do  smarowania [miód], miód biologiczny do  spożycia przez ludzi, 
słodycze piankowe, słodycze czekoladowe, lodowe słodycze, słody-
cze lodowe, słodycze gotowane, słodycze nielecznicze, musy (słody-
cze), słodycze owocowe, owocowe (galaretki-) [słodycze], słodycze 
[cukierki], galaretki owocowe [słodycze], słodycze bez cukru, słody-
cze zawierające owoce, dropsy owocowe [słodycze], karmelki twarde 
[słodycze], słodycze do  żucia, słodycze z  żeńszeniem, słodycze sło-
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dzone ksylitolem, nielecznicze słodycze salmiakowo-lukrecjowe, sło-
dycze o smaku owocowym, nielecznicze słodycze do żucia, nielecz-
nicze słodycze słabo zakwaszone, słodycze o smaku lukrecji, słodycze 
z  gotowanego cukru, nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], 
słodycze w postaci musów, nielecznicze słodycze w postaci karmel-
ków, nielecznicze słodycze w postaci toffi, słodycze o smaku mięty 
(nielecznicze-), nielecznicze słodycze w  postaci nugatu, słodycze 
na bazie mięty [nielecznicze], słodycze miętowe [inne niż do celów 
leczniczych], nielecznicze słodycze w  postaci cukrowych wyrobów 
cukierniczych, przyprawy, papryka [przyprawy], przyprawy suche, 
przyprawy korzenne, sosy [przyprawy], przyprawy jadalne, przypra-
wy spożywcze, przyprawy do  pieczenia, przyprawy do  żywności, 
przyprawy w proszku, przyprawy do pizzy, ziarna sezamu [przypra-
wy], przyprawy do kukurydzy prażonej, przyprawy smakowe (sosy, 
marynaty), marynaty zawierające przyprawy, zioła konserwowane 
[przyprawy], chemiczne przyprawy kuchenne, sól, przyprawy i  do-
datki smakowe, herbata lecznicza, herbata dla astmatyków, herbata 
ziołowa [napoje lecznicze], sztuczna herbata [do  użytku lecznicze-
go], herbata odchudzająca do celów medycznych, ziołowe dodatki 
dietetyczne dla osób ze  specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, 
ziołowe suplementy diety dla osób o  szczególnych wymaganiach 
dietetycznych, ziołowe maści na rany na skórze dla zwierząt domo-
wych, probiotyki (suplementy), suplementy diety, przeciwutleniają-
ce suplementy, suplementy ziołowe, suplementy prebiotyczne, su-
plementy żywnościowe, mineralne suplementy diety, suplementy 
z  siarą, przeciwutleniające suplementy diety, białkowe suplementy 
diety, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy odżyw-
cze, suplementy z  wapniem, suplementy mineralne do  żywności, 
suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierają-
ce białko, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla 
niemowląt, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety 
zawierające drożdże, suplementy diety dla zwierząt, suplementy die-
ty zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające alginiany, biał-
kowe suplementy dla zwierząt, suplementy diety zawierające enzy-
my, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety z  pszenicy, 
suplementy diety z cynkiem, suplementy diety zawierające lecytynę, 
suplementy ziołowe w płynie, suplementy diety dla sportowców, su-
plementy diety w  płynie, suplementy odżywcze w  płynie, batony 
zawierające suplementy odżywcze, suplementy diety z chlorelli, su-
plementy dietetyczne zawierające luteinę, suplementy dietetyczne 
koenzymu Q10, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, su-
plementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierają-
ce siemię lniane, suplementy diety do użytku dietetycznego, mine-
ralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety zawierające kiełki 
pszenicy, suplementy diety do celów weterynaryjnych, suplementy 
diety z białkiem sojowym, suplementy diety i preparaty dietetyczne, 
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety zawie-
rające pyłek kwiatowy, suplementy diety do  kontroli cholesterolu, 
suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suplementy wita-
minowe w  postaci plastrów, suplementy diety ze  sproszkowanym 
białkiem, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy 
diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety zawierające wę-
giel aktywny, suplementy diety z  kwasem foliowym, suplementy 
żywnościowe w postaci proszku, suplementy diety z białek serwat-
kowych, suplementy diety z drożdży piwowarskich, suplementy die-
ty sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone 
głównie z witamin, suplementy do żywności dla zwierząt (lecznicze), 
suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy diety 
składające się z witamin, suplementy diety ze sproszkowanymi jago-
dami acai, suplementy diety stosowane w poście modyfikowanym, 
suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplemen-
ty witaminowe do stosowania w dializie nerkowej, suplementy od-
żywcze do pasz dla zwierząt gospodarskich, zdrowotne suplementy 
diety sporządzone głównie z  minerałów, suplementy witaminowe 
i mineralne dla zwierząt domowych, suplementy odżywcze składają-
ce się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające się głów-
nie z magnezu, suplementy diety składające się z pierwiastków śla-
dowych, suplementy diety składające się głównie z  magnezu, 
suplementy diety składające się głównie z  żelaza, suplementy od-
żywcze składające się głównie z cynku, suplementy diety składające 
się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające się głównie 
z żelaza, suplementy żywnościowe wspomagające zdrowie, zawiera-
jące żeń-szeń, suplementy żywnościowe wspomagające zdrowie, 
zawierające czerwony żeń-szeń, suplementy diety w proszku zawie-
rające zarodniki Ganoderma lucidum, suplementy diety dla ludzi nie-

przeznaczone do celów leczniczych, suplementy odżywcze składają-
ce się z  ekstraktów z  grzybów, suplementy diety dla zwierząt 
domowych w  postaci przekąsek, suplementy odżywcze ze  skrobi 
przystosowane do  celów medycznych, suplementy diety dla osób 
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, syrop na kaszel, syropy 
do  użytku farmaceutycznego, probiotyki (suplementy), kosmetyki, 
kosmetyki nielecznicze, kosmetyki upiększające, kosmetyki do wło-
sów, kosmetyki do  pielęgnacji urody, kosmetyki naturalne, sole 
do kąpieli, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pielę-
gnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji 
ciała, mieszanki owoców i  orzechów, mieszanki do  wypieku muffi-
nek, mieszanki do  wypieku chleba kukurydzianego, preparowane 
(przygotowane wcześniej) mieszanki do pieczenia, gotowe mieszan-
ki do pieczenia, makarony, orzechy, kosmetyki lecznicze, olejki nie-
lecznicze, olejki zapachowe, wosk pszczeli, mleczko pszczele do ce-
lów medycznych, mleczko pszczele do  celów farmaceutycznych, 
zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, olejki 
lecznicze, konopie indyjskie do  celów medycznych, wyciągi z  ziół 
leczniczych, lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, sub-
stytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], kit pszczeli, mleczko pszcze-
le, propolis (kit pszczeli) spożywczy, cukry, naturalne słodziki, polewy 
cukiernicze i  nadzienia, produkty pszczele, przetworzone nasiona 
konopi [przyprawy], pszczeli pyłek (materiał surowy), nieprzetworzo-
ny pyłek pszczeli, rośliny konopi, konopie, nieprzetworzone, nasiona 
konopi, nieprzetworzone .

(111) 355632 (220) 2022 03 16 (210) 540971
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) ADAMCZYK PIOTR, Magdalenka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIOTR ADAMCZYK polecam
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .10
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi infor-
macji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i na-
pojów .

(111) 355633 (220) 2022 03 16 (210) 540972
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) MARKIEWICZ CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M One Step Concept
(540) 

(531) 26 .01 .02, 26 .01 .18, 27 .05 .01
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Konsultacje medyczne, Badania 
medyczne, Kliniki medyczne, Poradnictwo medyczne, Zapewnianie 
leczenia medycznego, Organizowanie leczenia medycznego, Usługi 
oceny medycznej, Udzielanie informacji medycznej, Usługi obrazo-
wania medycznego, Usługi dentystyczne, Konsultacje dentystyczne, 
Usługi kliniki dentystycznej, Pomoc stomatologiczna, Stomatologia 
kosmetyczna, Stomatologia z sedacją, Doradztwo związane ze sto-
matologią, Udzielanie informacji na temat stomatologii, Wstawianie 
kamieni szlachetnych do  protez dentystycznych, Usługi ortodon-
tyczne, Usługi asystenta dentysty, Usługi doradcze dotyczące im-
plantów protetycznych, Wstawianie implantów zębowych .

(111) 355634 (220) 2022 03 16 (210) 540999
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) STANKIEWICZ MARCELINA SORELLE,  
Gorzów Wielkopolski (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) SORELLE
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Olejki esencjonalne i  ekstrakty aro-
matyczne, Preparaty toaletowe, Preparaty do  mycia i  pielęgnacji 
ciała, Środki do  higieny jamy ustnej, Aloesowe preparaty do  celów 
kosmetycznych, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Chusteczki 
nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączane prepara-
tami kosmetycznymi, Gaziki do celów kosmetycznych, Kosmetyki, Ko-
smetyki do użytku osobistego, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, 
Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nieleczni-
cze i preparaty toaletowe, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki w goto-
wych zestawach, Kosmetyki w  formie olejków, Kosmetyki zawiera-
jące keratynę, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Kosmetyki 
zawierające pantenol, Krem do skórek wokół paznokci, Kremy do ma-
sażu, nie  do  celów leczniczych, Maści do  celów kosmetycznych, 
Lakier do  celów kosmetycznych, Nasączone chusteczki do  użytku 
kosmetycznego, Nawilżane chusteczki nasączone balsamem ko-
smetycznym, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze kuracje do  skóry 
głowy, Nielecznicze mleczka, Nielecznicze mleczka do  skóry, Nie-
lecznicze preparaty do  masażu, Nielecznicze preparaty toaletowe, 
Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze pro-
dukty toaletowe, Odżywki do skórek wokół paznokci, Olej kokosowy 
do celów kosmetycznych, Olej rycynowy do celów kosmetycznych, 
Olejek bergamotowy, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do ma-
sażu, nielecznicze, Olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, 
Olejki mineralne [kosmetyki], Papierowe ręczniki do  rąk nasączone 
kosmetykami, Olejki toaletowe, Perfumowane balsamy do ciała [pre-
paraty toaletowe], Perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], 
Płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, Płatki oczyszczają-
ce nasączone preparatami toaletowymi, Preparaty do  czyszczenia 
nosa do  celów higieny osobistej, Preparaty do  pedicure, Preparaty 
kosmetyczne do  pielęgnacji ciała, Preparaty kosmetyczne do  twa-
rzy, Preparaty ścierne do ciała, Preparaty zmiękczające [kosmetyki], 
Puszki bawełniane do celów kosmetycznych, Tłuszcze do celów ko-
smetycznych, Wody mineralne w  sprayu do  celów kosmetycznych, 
Woski do  masażu, Żel z  aloesem do  celów kosmetycznych, Żele 
do masażu, inne niż do celów medycznych, Zestawy kosmetyków, 21 
Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, 41 Usługi edu-
kacyjne i instruktażowe, Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, 42 
Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Badania 
laboratoryjne w dziedzinie kosmetyki, Badania naukowe dotyczące 
kosmetyków, Badania naukowe związane z produktami do pielęgna-
cji włosów, Badania w dziedzinie kosmetyki na rzecz osób trzecich, 
Badania w  dziedzinie kosmetyki, Badania w  dziedzinie pielęgnacji 
włosów, Analizy laboratoryjne, Badania laboratoryjne .

(111) 355635 (220) 2022 03 21 (210) 541150
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) CZERNIAK BARTOSZ, Chrzan (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Happy Kid
(540) 

(591) biały, niebieski, różowy, żółty
(531) 02 .05 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  odzieżą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  kosmetykami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  kosmetykami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z artykułami do pielęgnacji odzieży i obuwia, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z artykułami do pielęgnacji odzieży i obuwia, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z tekstyliami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tekstyliami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z poduszkami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z poduszkami, Usługi sprzedaży detalicznej 

w związku z kocami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kocami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z łóżkami, pościelami, mate-
racami, poduszkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z łóżkami, 
pościelami, materacami, poduszkami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  grami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  grami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami-nosidełkami nie-
mowlęcymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  torbami-no-
sidełkami niemowlęcymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  gryzakami na  ząbkowanie, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  gryzakami na  ząbkowanie, Usługi sprzedaży detalicznej w  związ-
ku z smoczkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z smoczkami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  książkami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z książkami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  pieluchami papierowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pieluchami papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z pieluchami jednorazowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z pieluchami jednorazowymi .

(111) 355636 (220) 2022 02 18 (210) 540022
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) GALLA-MILEWSKA MARTYNA, Dybowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) mille
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia gło-
wy, Obuwie, Odzież .

(111) 355637 (220) 2022 02 17 (210) 539965
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) JACHNA PAULINA PAULINA JACHNA  
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DK LAW
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze w  zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Doradzanie przedsiębiorstwom przemy-
słowym w  zakresie prowadzenia interesów, Doradztwo biznesowe, 
Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo doty-
czące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, Doradztwo dotyczą-
ce organizowania działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące 
zbywania firm, Doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, Do-
radztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, Doradztwo 
i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradz-
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Doradz-
two w  dziedzinie zarządzania ryzykiem w  przedsiębiorstwie, Do-
radztwo w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące fuzji 
przedsiębiorstw, Doradztwo w  zakresie działalności gospodarczej 
związane z przetwarzaniem danych, Doradztwo w zakresie efektyw-
ności biznesowej, Doradztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw, 
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsię-
biorstwami, Doradztwo w  zakresie planowania działalności gospo-
darczej, Doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, Doradztwo 
w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie wy-
dajności przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zakładania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania 
biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlo-
wą, Doradztwo w  zakresie zarządzania działalnością gospodarczą 
w dziedzinie technologii informacyjnej, Doradztwo w zakresie zarzą-
dzania działalnością gospodarczą w odniesieniu do przedsiębiorstw 
produkcyjnych, Doradztwo w  zakresie zarządzania biznesowego, 
w  tym przez Internet, Doradztwo związane z  przetwarzaniem da-
nych, Konsultacje dotyczące zarządzania korporacyjnego, Konsulta-
cje dotyczące zbyć w zakresie działalności gospodarczej, Konsultacje 
specjalistyczne w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące za-
kładania przedsiębiorstw, Konsultacje w zakresie działalności gospo-
darczej dla osób indywidualnych, Konsultacje w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej i ekonomiki przedsiębiorstwa, Konsultacje 
w  zakresie organizacji i  zarządzania działalnością gospodarczą, 
w tym zarządzania personelem, Konsultacje w zakresie planowania 
działalności gospodarczej, Pomoc i  porady dotyczące organizacji 
i  zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc, usługi doradcze 
i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Po-
moc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem biz-
nesowym, Porady i  informacje dotyczące zarządzania przedsiębior-



Nr 43/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 37

stwami, Profesjonalne doradztwo w  zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, Profesjonalne doradztwo w  zakresie za-
rządzania działalnością gospodarczą, Usługi doradcze i informacyjne 
w  zakresie organizowania działalności gospodarczej i  zarządzania 
nią, Usługi doradcze w zakresie przejęć firm, Usługi doradcze w za-
kresie planowania handlowego, Usługi doradcze w  zakresie zarzą-
dzania handlowego, Usługi doradcze w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, Usługi doradcze związane z  przetwarzaniem 
danych, Usługi doradcze związane z  elektronicznym przetwarza-
niem danych, Usługi doradztwa biznesowego, Usługi doradztwa 
w  zakresie przygotowywania i  przeprowadzania transakcji handlo-
wych, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące likwidacji przedsiębiorstw, Usługi doradztwa w zakresie zarzą-
dzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, Usługi konsultacji 
biznesowych dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu, Usługi 
konsultacyjne i  doradcze w  dziedzinie strategii biznesowej, Usługi 
konsultacyjne w zakresie organizacji i zarządzania działalnością go-
spodarczą, Usługi konsultacyjne w zakresie planowania biznesowe-
go oraz ciągłości działania, Usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej 
działalności gospodarczej, Usługi w  zakresie konsultacji dotyczącej 
handlu zagranicznego, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działal-
ności gospodarczej, Dostarczanie informacji i świadczenie usług do-
radczych w zakresie handlu elektronicznego, Informacje i doradztwo 
w zakresie handlu zagranicznego, Negocjowanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży to-
warów, Usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, Usługi 
konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, Pomoc w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie 
działalnością gospodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, 41 
Elektroniczna publikacja tekstów i  druków, innych niż reklamowe, 
w Internecie, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla-
mowe, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja tekstów 
w postaci nośników elektronicznych, Publikacja treści redakcyjnych 
stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie dokumentów 
z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, 
Publikowanie dokumentów, Publikowanie tekstów, Publikowanie 
tekstów edukacyjnych, Redagowanie tekstów pisanych, Redagowa-
nie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, Tworzenie [opracowy-
wanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych 
do  podcastów, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), Świad-
czenie usług w  zakresie tłumaczeń, Tłumaczenia językowe ustne, 
Usługi tłumaczenia symultanicznego, Usługi w  zakresie tłumaczeń 
ustnych i  pisemnych, Organizowanie konferencji, wystaw i  konkur-
sów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi edukacyjne i szkole-
niowe, Usługi edukacyjne i  szkoleniowe związane z  zarządzaniem 
działalnością gospodarczą, Usługi szkoleniowe dla biznesu, Usługi 
szkoleniowe dotyczące przesyłania danych, Publikowanie, sprawoz-
dawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, 45 Badania prawne, Bada-
nia w  zakresie własności intelektualnej, Badania [wyszukiwanie] 
w zakresie informacji prawnych, Audyty zgodności z przepisami, Au-
dyty zgodności z  prawem, Doradztwo dotyczące licencjonowania 
własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące ochrony własności 
intelektualnej, Doradztwo dotyczące udzielania licencji na znak to-
warowy, Doradztwo dotyczące własności przemysłowej, Doradztwo 
prawne, Doradztwo prawne w  dziedzinie opodatkowania, Doradz-
two prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Do-
radztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej, Do-
radztwo prawne związane z transakcjami w zakresie nieruchomości, 
Doradztwo prawne związane z reklamą telewizyjną, rozrywką tele-
wizyjną i  sportami, Doradztwo w  sporach sądowych, Doradztwo 
w  zakresie sporów sądowych, Doradztwo w  zakresie zarządzania 
prawami autorskimi, Doradztwo związane z licencjonowaniem opro-
gramowania komputerowego, Doradztwo związane z  ochroną pa-
tentową, Doradztwo w  zakresie patentów, Doradztwo związane 
z ochroną znaków towarowych, Doradztwo związane z ochroną wzo-
rów przemysłowych, Doradztwo związane z  ochroną praw autor-
skich, Doradztwo związane z ochroną oznaczeń geograficznych, Do-
radztwo związane z  osobistymi sprawami prawnymi, Doradztwo 
związane z  rejestracją nazw domen, Doradztwo związane z  zarzą-
dzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi, Dostarcza-
nie informacji prawnych, Eksploatacja praw własności przemysłowej 
i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi prawne], Kom-

pilacja informacji prawnych, Konsultacje w zakresie zgodności z prze-
pisami dotyczącymi ochrony danych, Licencjonowanie baz danych 
[usługi prawne], Licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi 
prawne], Licencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych i wi-
deo [usługi prawne], Licencjonowanie materiałów drukowanych 
[usługi prawne], Licencjonowanie oprogramowania komputerowe-
go [usługi prawne], Licencjonowanie patentów i zastosowań paten-
towych [usługi prawne], Licencjonowanie postaci z kreskówek [usłu-
gi prawne], Licencjonowanie prac muzycznych [usługi prawne], 
Licencjonowanie praw własności przemysłowej i  praw autorskich 
[usługi prawne], Licencjonowanie praw własności intelektualnej 
w dziedzinie praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie praw 
własności intelektualnej w  dziedzinie znaków towarowych [usługi 
prawne], Licencjonowanie praw związanych z programami, produk-
cjami i formatami telewizyjnymi, wideo i radiowymi [usługi prawne], 
Konsultacje z zakresu zarządzania własnością intelektualną, Składa-
nie wniosków o  rejestrację wzorów, Sporządzanie ekspertyz praw-
nych, Sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia zgod-
ności z prawami i regulacjami, Świadczenie usług w zakresie badań 
prawnych, Udostępnianie informacji w dziedzinie własności intelek-
tualnej, Udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych za po-
średnictwem strony internetowej, Udzielanie informacji dotyczących 
usług prawnych, Udzielanie informacji na temat praw własności prze-
mysłowej, Udzielanie informacji w zakresie kwestii związanych z pra-
wami człowieka, Udzielanie informacji związanej ze sprawami praw-
nymi, Udzielanie licencji [usługi prawne] w  ramach publikacji 
oprogramowania, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Usłu-
gi alternatywnego rozwiązywania sporów, Usługi arbitrażowe, Usługi 
arbitrażu, mediacji i  rozstrzygania sporów, Usługi asystentów praw-
nych, Usługi doradcze w  zakresie prawa, Usługi doradcze związane 
z prawami konsumenta [doradztwo prawne], Usługi doradztwa w za-
kresie własności intelektualnej dla uniwersytetów i instytucji badaw-
czych, Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla wy-
nalazców, Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla 
organizacji non-profit, Usługi informacji prawnej, Usługi informacyj-
ne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, Usługi 
informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, Usługi informacyj-
ne w zakresie standardów handlowych, Usługi monitorowania praw-
nego, Usługi pomocy w sprawach spornych, Usługi prawne dotyczą-
ce licencji, Usługi prawne dotyczące testamentów, Usługi prawne 
świadczone w  związku z  procesami sądowymi, Usługi prawne pro 
bono, Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Usługi prawne w zakresie 
negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami własności 
intelektualnej, Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, Usługi prawne związane z  eksploatacją praw autor-
skich do druków, Usługi prawne związane z eksploatacją praw autor-
skich do filmów, Usługi prawne związane z eksploatacją praw do emi-
sji, Usługi prawne związane z  ochroną i  wykorzystywaniem praw 
autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i mu-
zycznych, Usługi prawne związane z eksploatacją praw własności in-
telektualnej, Usługi prawne związane z  wykorzystywaniem praw 
do  transmisji, Usługi prawne związane z  wykorzystywaniem praw 
pokrewnych związanych z  produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, 
wideo i muzycznymi, Usługi prawne związane z  tworzeniem i  reje-
stracją firm, Usługi prawne związane z  negocjacją kontraktów dla 
osób trzecich, Usługi prawne związane z roszczeniami z tytułu ubez-
pieczeń społecznych, Usługi radców prawnych, Usługi rejestracyjne 
(prawne), Usługi w zakresie badań prawnych, Usługi w zakresie po-
mocy prawnej, Usługi w  zakresie przygotowywania dokumentów 
prawnych, Usługi w  zakresie sporów sądowych, Usługi wsparcia 
prawnego, Usługi wsparcia procesowego w  sporach sądowych, 
Uwierzytelnianie dokumentów prawnych, Usługi prawne .

(111) 355638 (220) 2022 02 17 (210) 539963
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) JACHNA PAULINA PAULINA JACHNA  
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DKLAW
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, za-
rządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Biznesowe usługi 
doradcze i konsultacyjne, Biznesowe usługi doradcze w zakresie za-
rządzania działalnością gospodarczą, Doradzanie przedsiębior-
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stwom przemysłowym w  zakresie prowadzenia interesów, Doradz-
two biznesowe, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, 
Doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, Do-
radztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, Do-
radztwo i  konsultacje biznesowe w  zakresie franchisingu, Doradz-
two dotyczące zbywania firm, Doradztwo gospodarcze dotyczące 
likwidacji, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Doradztwo specjalistyczne w  sprawach działalności 
gospodarczej, Doradztwo w  dziedzinie zarządzania ryzykiem 
w przedsiębiorstwie, Doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie działal-
ności gospodarczej związane z przetwarzaniem danych, Doradztwo 
w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo w zakresie nabywa-
nia przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji 
i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie planowania 
działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie przejęć przedsię-
biorstw, Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, Doradz-
two w  zakresie wydajności przedsiębiorstw, Doradztwo w  zakresie 
zakładania i  prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania 
dokumentacją handlową, Doradztwo w zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej, Doradz-
two w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w odniesieniu 
do przedsiębiorstw produkcyjnych, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesowego, w tym przez Internet, Doradztwo związane z prze-
twarzaniem danych, Konsultacje dotyczące zarządzania korporacyjne-
go, Konsultacje dotyczące zbyć w zakresie działalności gospodarczej, 
Konsultacje specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące zakładania przedsiębiorstw, Konsultacje w zakresie działalności 
gospodarczej dla osób indywidualnych, Konsultacje w zakresie orga-
nizacji działalności gospodarczej i ekonomiki przedsiębiorstwa, Kon-
sultacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodar-
czą, w  tym zarządzania personelem, Konsultacje w  zakresie 
planowania działalności gospodarczej, Pomoc i  porady dotyczące 
organizacji i  zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc, usługi 
doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku z plano-
waniem biznesowym, Porady i  informacje dotyczące zarządzania 
przedsiębiorstwami, Profesjonalne doradztwo w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej, Profesjonalne doradztwo w  zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi doradcze i  informa-
cyjne w  zakresie organizowania działalności gospodarczej i  zarzą-
dzania nią, Usługi doradcze w zakresie przejęć firm, Usługi doradcze 
w zakresie planowania handlowego, Usługi doradcze w zakresie za-
rządzania handlowego, Usługi doradcze związane z przetwarzaniem 
danych, Usługi doradcze związane z  elektronicznym przetwarza-
niem danych, Usługi doradztwa biznesowego, Usługi doradztwa 
w  zakresie przygotowywania i  przeprowadzania transakcji handlo-
wych, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej doty-
czące likwidacji przedsiębiorstw, Usługi doradztwa w zakresie zarzą-
dzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, Usługi konsultacji 
biznesowych dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu, Usługi 
konsultacyjne i  doradcze w  dziedzinie strategii biznesowej, Usługi 
konsultacyjne w zakresie organizacji i zarządzania działalnością go-
spodarczą, Usługi konsultacyjne w zakresie planowania biznesowe-
go oraz ciągłości działania, Usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej 
działalności gospodarczej, Usługi w  zakresie konsultacji dotyczącej 
handlu zagranicznego, Zarządzanie i doradztwo w sprawach działal-
ności gospodarczej, Dostarczanie informacji i świadczenie usług do-
radczych w zakresie handlu elektronicznego, Informacje i doradztwo 
w zakresie handlu zagranicznego, Negocjowanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży to-
warów, Usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, Usługi 
konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, 41 Elektronicz-
na publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, 
Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publi-
kacja materiałów edukacyjnych, Publikacja tekstów w postaci nośni-
ków elektronicznych, Publikacja treści redakcyjnych stron dostęp-
nych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie 
drogą elektroniczną, Publikowanie dokumentów z dziedziny szkole-
nia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, Publikowanie do-
kumentów, Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów edukacyj-
nych, Redagowanie tekstów pisanych, Redagowanie tekstów 
pisanych, innych niż reklamowe, Tworzenie [opracowywanie] podca-

stów, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do  podca-
stów, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnia-
nie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, Świadczenie usług 
w  zakresie tłumaczeń, Tłumaczenia językowe ustne, Usługi tłuma-
czenia symultanicznego, Usługi w  zakresie tłumaczeń ustnych i  pi-
semnych, Organizowanie konferencji, wystaw i  konkursów, Usługi 
edukacyjne i instruktażowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością go-
spodarczą, Usługi szkoleniowe dla biznesu, Usługi szkoleniowe doty-
czące przesyłania danych, 45 Badania prawne, Badania w  zakresie 
własności intelektualnej, Badania [wyszukiwanie] w  zakresie infor-
macji prawnych, Audyty zgodności z przepisami, Audyty zgodności 
z prawem, Doradztwo dotyczące licencjonowania własności intelek-
tualnej, Doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, Do-
radztwo dotyczące udzielania licencji na znak towarowy, Doradztwo 
dotyczące własności przemysłowej, Doradztwo prawne, Doradztwo 
prawne w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo prawne w zakresie 
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo prawne związa-
ne z prawami własności intelektualnej, Doradztwo prawne związane 
z transakcjami w zakresie nieruchomości, Doradztwo prawne związa-
ne z reklamą telewizyjną, rozrywką telewizyjną i sportami, Doradz-
two w sporach sądowych, Doradztwo w zakresie sporów sądowych, 
Doradztwo w zakresie zarządzania prawami autorskimi, Doradztwo 
związane z  licencjonowaniem oprogramowania komputerowego, 
Doradztwo związane z  ochroną patentową, Doradztwo w  zakresie 
patentów, Doradztwo związane z ochroną znaków towarowych, Do-
radztwo związane z  ochroną wzorów przemysłowych, Doradztwo 
związane z ochroną praw autorskich, Doradztwo związane z ochroną 
oznaczeń geograficznych, Doradztwo związane z  osobistymi spra-
wami prawnymi, Doradztwo związane z rejestracją nazw domen, Do-
radztwo związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawa-
mi autorskimi, Dostarczanie informacji prawnych, Eksploatacja praw 
własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez licencjonowa-
nie [usługi prawne], Kompilacja informacji prawnych, Konsultacje 
w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych, Li-
cencjonowanie baz danych [usługi prawne], Konsultacje z  zakresu 
zarządzania własnością intelektualną, Licencjonowanie koncepcji 
franczyzowych [usługi prawne], Licencjonowanie materiałów filmo-
wych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Licencjonowanie mate-
riałów drukowanych [usługi prawne], Licencjonowanie oprogramo-
wania komputerowego [usługi prawne], Licencjonowanie patentów 
i zastosowań patentowych [usługi prawne], Licencjonowanie postaci 
z  kreskówek [usługi prawne], Licencjonowanie prac muzycznych 
[usługi prawne], Licencjonowanie praw własności przemysłowej 
i praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie praw własności 
intelektualnej w dziedzinie praw autorskich [usługi prawne], Licen-
cjonowanie praw własności intelektualnej w  dziedzinie znaków to-
warowych [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z pro-
gramami, produkcjami i formatami telewizyjnymi, wideo i radiowymi 
[usługi prawne], Licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju [usługi 
prawne], Mediacja [usługi prawne], Mediacje, Monitorowanie praw 
własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, Monitoro-
wanie znaków towarowych [usługi prawne], Pomoc prawna przy 
tworzeniu umów, Porady prawne i  zastępstwo procesowe, Pośred-
nictwo w procedurach prawnych, Profesjonalne usługi doradcze do-
tyczące praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze związane 
z licencjonowaniem praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze 
związane z  naruszeniem praw autorskich, Profesjonalne usługi do-
radcze dotyczące zagadnień prawnych, Przenoszenie tytułu własno-
ści, Rejestracja nazw domen w  celu identyfikacji użytkowników 
w  globalnej sieci komputerowej [usługi prawne], Rozstrzyganie 
spraw spornych, Składanie wniosków o rejestrację wzorów, Sporzą-
dzanie ekspertyz prawnych, Sprawdzanie standardów i  praktyk 
w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, Świadczenie 
usług w zakresie badań prawnych, Udostępnianie informacji w dzie-
dzinie własności intelektualnej, Udostępnianie informacji dotyczą-
cych usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej, Udzie-
lanie informacji dotyczących usług prawnych, Udzielanie informacji 
na temat praw własności przemysłowej, Udzielanie informacji w za-
kresie kwestii związanych z prawami człowieka, Udzielanie informa-
cji związanej ze sprawami prawnymi, Udzielanie licencji [usługi praw-
ne] w  ramach publikacji oprogramowania, Udzielanie opinii 
prawnych przez ekspertów, Usługi alternatywnego rozwiązywania 
sporów, Usługi arbitrażowe, Usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania 
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sporów, Usługi arbitrażu w zakresie stosunków pracowniczych, Usłu-
gi asystentów prawnych, Usługi doradcze w zakresie prawa, Usługi 
doradcze związane z  prawami konsumenta [doradztwo prawne], 
Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla uniwersy-
tetów i instytucji badawczych, Usługi doradztwa w zakresie własno-
ści intelektualnej dla wynalazców, Usługi doradztwa w zakresie wła-
sności intelektualnej dla organizacji non-profit, Usługi informacji 
prawnej, Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
zagadnień prawnych, Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii 
prawnych, Usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych, 
Usługi monitorowania prawnego, Usługi pomocy w sprawach spor-
nych, Usługi prawne dotyczące licencji, Usługi prawne dotyczące te-
stamentów, Usługi prawne świadczone w związku z procesami sądo-
wymi, Usługi prawne pro bono, Usługi prawne w dziedzinie imigracji, 
Usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów zwią-
zanych z prawami własności intelektualnej, Usługi prawne związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi prawne związane 
z eksploatacją praw autorskich do druków, Usługi prawne związane 
z eksploatacją praw autorskich do filmów, Usługi prawne związane 
z  eksploatacją praw do  emisji, Usługi prawne związane z  ochroną 
i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji filmowych, tele-
wizyjnych, teatralnych i muzycznych, Usługi prawne związane z eks-
ploatacją praw własności intelektualnej, Usługi prawne związane 
z  wykorzystywaniem praw do  transmisji, Usługi prawne związane 
z  wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z  produkcjami 
filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, Usługi prawne zwią-
zane z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi prawne związane z nego-
cjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi prawne związane z rosz-
czeniami z  tytułu ubezpieczeń społecznych, Usługi radców 
prawnych, Usługi rejestracyjne (prawne), Usługi w  zakresie badań 
prawnych, Usługi w  zakresie pomocy prawnej, Usługi w  zakresie 
przygotowywania dokumentów prawnych, Usługi w  zakresie spo-
rów sądowych, Usługi wsparcia prawnego, Usługi wsparcia proceso-
wego w  sporach sądowych, Uwierzytelnianie dokumentów praw-
nych, Usługi prawne .

(111) 355639 (220) 2022 02 14 (210) 539841
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) PETROMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PETROMET
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Generatory elektryczno-
ści, Maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, Ma-
szyny i  urządzenia do  obróbki i  przetwórstwa, Maszyny rolnicze, 
do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i gór-
nictwa, Pompy, kompresory i dmuchawy, Roboty przemysłowe, Urzą-
dzenia do przenoszenia i transportu, Urządzenia zamiatające, czysz-
czące, myjące i piorące, Generatory prądu, Maszyny do wytwarzania 
prądu, Prąd (Generatory-), Prądnice, Roboty do użytku przemysłowe-
go, Roboty do zastosowania w przemyśle, Zestawy generatorów elek-
trycznych, Koła i układy gąsienicowe do maszyn, Akcesoria do zaci-
skania przedmiotów obrabianych [części do  maszyn], Akcesoria 
[przystawki] do głowic do narzędzi elektrycznych, Aktuatory liniowe 
[przetwarzające ruch obrotowy na liniowy], Akumulatory hydraulicz-
ne, Akumulatory hydrauliczne stanowiące części maszyn, Akumulato-
ry hydropneumatyczne, Akumulatory próżniowe do silników spalino-
wych wewnętrznego spalania, Alternatory do  pojazdów lądowych, 
Alternatory elektryczne do  pojazdów lądowych, Alternatory elek-
tryczne do pojazdów wodnych, Alternatory rozruszników, Amortyza-
tory do  maszyn, Amortyzatory jako części maszyn, Amortyzatory 
pneumatyczne do  maszyn, Amortyzowane blaszane szyny prowa-
dzące [części maszyn], Amortyzowane szyny prowadzące [części ma-
szyn], Bębny [części maszyn], Bieżnie łożyska kulkowego, Bloki cylin-
drów [części do  maszyn], Błotniki [części maszyn], Bruzdownice 
[maszyny lub ich części], Centra rotacyjne [części do maszyn], Cewki 
[części maszyn], Cewki zapłonowe [części silników spalinowych we-
wnętrznego spalania], Cewki zapłonowe do  silników samochodo-
wych, Chlapacze [części maszyn], Chłodnice do pojazdów, Chłodnice 
do  silników, Chłodnice oleju [części silników pojazdów], Chłodnice 
oleju do silników, Chwytacze iskier będące częściami maszyn, Chwy-
taki do  drewna [części do  maszyn], Chwytaki wieloskorupowe [ma-
szyny], Ciśnienie (Reduktory-) [części maszyn], Cyfrowe elektrohy-
drauliczne zawory dozujące, Cylindry amortyzujące [części maszyn], 

Cylindry będące częściami do maszyn, Cylindry do maszyn, Cylindry 
do pojazdów innych niż pojazdy lądowe, Cylindry do silników, Cylin-
dry kablowe [części maszyn], Cylindry silników do pojazdów, Cylindry 
silników do pojazdów lądowych, Cylindry silników do samochodów, 
Części do silników mechanicznych do pojazdów lądowych, Części ha-
mulców do  maszyn wykonane z  materiałów o  właściwościach cier-
nych, Części hamulcowe, inne niż do pojazdów, Części mechanizmów 
napędu [inne niż do pojazdów lądowych], Części przekładni maszyn, 
z wyjątkiem do pojazdów lądowych, Części przekładni zębatej, inne 
niż do pojazdów lądowych, Części składowe przekładni (z wyjątkiem 
stosowanych w  pojazdach lądowych), Części sprzęgania maszyn, 
z  wyjątkiem do  pojazdów lądowych, Części układu hamulcowego 
do maszyn, Części wtryskiwaczy paliwa do silników pojazdów lądo-
wych i  wodnych, Czółenka [części maszyn], Czopy [części maszyn], 
Deflektory [części maszyn, silników lub silników elektrycznych], 
Dieslowe przyrządy wtryskowe, Dławnice [części maszyn], Dopalacze 
do silników pojazdów wodnych, Dopalacze do silników pojazdów po-
wietrznych, Drążki będące częściami maszyn, inne niż do automatów 
do gier, Drążki skrętne do maszyn, Dysze rakietowe, Dźwiękoszczelne 
pokrywy [części maszyn], Dźwignie sprzęgła, inne niż do  pojazdów 
lądowych, Dźwignie zmiany biegów, inne niż do pojazdów lądowych, 
Elastyczne łączniki [części narzędzi], Elektroniczne rozruszniki do sil-
ników, Elektroniczne układy sterowania do silników, Elektryczne alter-
natory do maszyn, Elektryczne cewki zapłonowe, Elektryczne hamul-
ce do  maszyn, Elektryczne mechanizmy napędowe do  maszyn, 
Elektryczne mechanizmy napędowe do  pojazdów wodnych, Elek-
tryczne napędy do  maszyn, Elektryczne napędy silnikowe na  prąd 
zmienny, Elektryczne przetwornice jednotwornikowe, Elektryczne 
silniki napędowe do  maszyn, Elektryczne silniki rozruchowe, Elek-
tryczne urządzenia zapłonowe [inne niż do zdalnego zapłonu], Elek-
tryczne urządzenia zapłonowe do silników spalinowych wewnętrzne-
go spalania, Elementy napędu ciernego do  maszyn, Elementy 
napinające będące częściami maszyn, Elementy podporowe śrub 
z nakrętką kulkową, Elementy przekładni, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Elementy sprzęgła i przekładni maszynowych (z wyjątkiem sto-
sowanych do  pojazdów lądowych), Elementy sprzęgła i  przekładni 
maszynowych, inne niż do pojazdów lądowych, oraz części do nich, 
Elementy zębate do  pojazdów wodnych, Elementy zębate do  ukła-
dów napędowych, inne niż do pojazdów lądowych, Elementy zębate, 
inne niż do  pojazdów lądowych, Filtry bębnowe, Filtry będące czę-
ściami silników, Filtry [części maszyn lub silników], Filtry do  gazów 
[maszyny], Filtry do gorących gazów, do użytku z silnikami spalinowy-
mi wewnętrznego spalania, Filtry do oczyszczania chłodzącego po-
wietrza, do silników, Filtry do silników, Filtry do silników spalinowych 
wewnętrznego spalania, Filtry do  smarów [części maszyn], Filtry 
membranowe do użytku jako części maszyn, Filtry oleju [części ma-
szyn], Filtry oleju do  silników, Filtry oleju do  silników elektrycznych 
i silników, Filtry paliwa, Filtry paliwa do silników pojazdów, Filtry po-
wietrza do  silników samochodowych, Filtry powietrza do  silników 
motocyklowych, Filtry powietrza do silników, Filtry stanowiące części 
maszyn, Gałki zmiany biegów, inne niż do pojazdów lądowych, Garnki 
kondensacyjne [części maszyn], Gaźniki, Gaźniki do silników spalino-
wych wewnętrznego spalania, Generatory elektryczne do pojazdów, 
Generatory gazów obojętnych [maszyny], Głowice cylindrów do silni-
ków, Głowice cylindrów wykonane z odlewów ze stopów metali lek-
kich [części do  maszyn], Głowice napinające będące częściami ma-
szyn, Głowice planujące, Głowice rozdzielaczy zapłonu [części 
silników wewnętrznego spalania], Gniazda [części maszyn], Hamulce 
do maszyn, Hamulce do maszyn przemysłowych, Hamulce klockowe 
[części maszyn nie  do  pojazdów lądowych], Hamulce magnetyczne 
do  maszyn, Hamulce stożkowe stanowiące części maszyn, Hamulce 
tarczowe do  maszyn, Hamulce tarczowe stanowiące części maszyn, 
Hamulce taśmowe [części maszynowe nie  do  pojazdów lądowych], 
Hydrauliczne przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, Hydrau-
liczne przemienniki momentu obrotowego [części maszyn nie do po-
jazdów lądowych], Hydrauliczne siłowniki do zaworów, Hydrauliczne 
złącza obrotowe, Hydraulicznie sterowane zawory skrzydełkowe, 
Imaki do  narzędzi do  obrabiarek, Iskrowniki zapłonowe, Iskrowniki 
zapłonowe do silników, Jednokierunkowe klapy z metalu [części ma-
szyn], Jednokierunkowe sprzęgła do  maszyn, Jednorazowe ostrza 
do użytku z maszynami, Kable sterownicze do maszyn i silników, Ka-
mień kotłowy (Maszynowe kolektory do zbierania-), Kanały dymowe 
do kotłów maszynowych, Karburator [części pojazdów], Katalityczne 
jednostki konwerterowe do wydechów pojazdów, Katalityczne kon-
wertery do  spalin z  silników spalinowych wewnętrznego spalania, 



40 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 43/2022

Klapki zapobiegające rozpryskiwaniu do maszyn, Klapowe (Zawory-) 
[części maszyn], Kleszcze hydrauliczne (części maszyn budowlanych), 
Klocki hamulcowe do maszyn, Klocki hamulcowe, inne niż do pojaz-
dów, Klucze do mocowania wierteł [maszyny], Klucze do odłączania 
narzędzi skrawających, Koła pasowe, Koła pasowe jałowe będące czę-
ściami maszyn, Koła pasowe napędowe, Koła pasowe napędowe 
do  pasów pędnych maszyn rolniczych, Koła pasowe napędowe 
do pasów pędnych maszyn przemysłowych, Koła pasowe pasków roz-
rządu, Koła pasowe pasków rozrządu [części silników], Koła pasowe 
stanowiące części maszyn, Koła zębate do przekładni zębatych pojaz-
dów wodnych, Koła zębate śrubowe będące częściami maszyn, Koła 
zębate śrubowe do celów przemysłowych, Koła zębate wałka rozrzą-
du będące częściami rozrządu silnika, Koła zębate wałka rozrządu, 
Kolektory [części silników], Kolektory dystrybucyjne, stanowiące czę-
ści maszyn i silników, Kolektory kamienia kotłowego do kotłów ma-
szynowych, Kolektory rozdzielcze jako części układu wydechowego 
pojazdu, Kolektory wydechowe do  silników, Kołowroty napędzane 
silnikowo, Komory rozprężeniowe do wydechów, Końcówki ceramicz-
ne [narzędzia do maszyn], Końcówki do noży tokarskich [części ma-
szyn], Kondensatory [części zapłonowe do silników spalinowych we-
wnętrznego spalania], Kondensatory pary [części maszyn], Kontrolery 
ciśnienia stanowiące części maszyn [regulatory], Konwertery katali-
tyczne, Konwertery katalityczne będące częściami wydechów do po-
jazdów, Konwertory katalityczne, Konwertory katalityczne do  silni-
ków elektrycznych i  silników, Konwertory paliwa do  silników 
spalinowych wewnętrznego spalania, Korbowody [części silników 
spalinowych wewnętrznego spalania], Korbowody do  maszyn, Kor-
bowody do maszyn, motorów i silników, Korbowody do silników po-
jazdów lądowych, Korby [części jednostek pływających], Korby [części 
maszyn], Korby [części statków lotniczych], Korki do chłodnic do silni-
ków, Koronki rdzeniowe [obrabiarki], Kotły maszynowe [parowe], Ko-
tły parowe [części maszyn], Kotły parowe do  produkcji pary [części 
maszyn], Kotły parowe do wytwarzania prądu, inne niż przeznaczone 
do pojazdów lądowych, Krążki [części do silników], Krzywki stanowią-
ce części maszyn, Kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe [części 
silników], Kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe [części ma-
szyn], Kurki bezdławikowe [części maszyn], Kurki jako części do ma-
szyn, Kurki maszynowe, Kurki spustowe, Kurki spustowe [zawory] sta-
nowiące części maszyn, Kurki [zawory] z metalu jako części do maszyn, 
Łączniki do obrabiarek, Łączniki do rur [części maszyn], Łączniki szpu-
lek [części maszyn przemysłowych], Łączniki zaciskowe do rur [części 
do maszyn], Łączniki zębatek do maszyn, Laminowane sprężyny płyt-
kowe stanowiące części maszyn, Łańcuchy do przekładni mechanicz-
nych, Łańcuchy, elementy rozrządu silnika, Łańcuchy napędowe 
do maszyn, Łańcuchy napędowe do samolotów, Łańcuchy napędowe 
inne niż do pojazdów lądowych, Łańcuchy napędowe, inne niż do po-
jazdów lądowych, Łańcuchy rozrządu, Łańcuchy sworzniowe tulejko-
we stanowiące części maszyn, Łapacze cieczy [części maszyn], Łodzie 
(Silniki do-), Łopatki do turbin statków powietrznych, Łopatki turbin 
będące częściami turbin gazowych, Łopatki turbin do  wytwarzania 
mocy, Łopatki turbin, inne niż części do silników pojazdów lądowych, 
Łopatki turbin obrobione stopami, Lotnictwo (Silniki dla-), Lotnicze 
układy przeniesienia napędu, Łoża silnika, inne niż do pojazdów lądo-
wych, Łoża silnika inne niż do pojazdów lądowych, Łożyska, Łożyska 
[części maszyn], Łożyska do maszyn, Łożyska do montażu [części ma-
szyn], Łożyska do silników, Łożyska do urządzeń blokujących wał, Ło-
żyska do wałów, Łożyska do wałów transmisyjnych, Łożyska i  tuleje 
[części maszyn], Łożyska kulkowe, Łożyska kulkowe do  deskorolek, 
Łożyska kulkowe do łyżworolek, Łożyska kulkowe do maszyn, Łożyska 
kulkowe do silników, Łożyska kulkowe do wrotek, Łożyska poprzecz-
ne ślizgowe, Łożyska poprzeczno-wzdłużne, Łożyska przeciwcierne 
do maszyn, Łożyska przesuwne do maszyn, Łożyska ślizgowe, Łoży-
ska ślizgowe wzdłużne, Łożyska wałeczkowe [części do maszyn], Ło-
żyska wałeczkowe do maszyn, Łożyska wałów [części maszyn], Łoży-
ska wałów do  pomp próżniowych, Łożyska z  automatycznym 
smarowaniem, Łożyska z  automatycznym smarowaniem do  użytku 
w silnikach lotniczych i astronautycznych, Łyżki [części maszyn], Ma-
gnetyczne pozycjonery [części maszyn], Magnetyczne uchwyty 
do obrabiarek, Masy ceramiczne stanowiące części silników, Maszyny 
do  cięcia wzdłużnego do  użytku przemysłowego, Maszyny z  napę-
dem indeksującym, Maszyny zaciskowe, Maźnice [części maszyn], Me-
chaniczne przekładnie [inne niż do pojazdów lądowych], Mechanizm 
obrotowy, Mechanizmy do łączenia [części do maszyn], Mechanizmy 
do  przenoszenia mocy mechanicznej [inne niż do  pojazdów lądo-
wych], Mechanizmy do  zamykania zaworów, Mechanizmy kontroli 

do zrobotyzowanych maszyn, Mechanizmy napędowe, Mechanizmy 
napędowe do obrabiarek, Mechanizmy napędowe, inne niż do pojaz-
dów lądowych, Mechanizmy napędowe zębate do statków morskich, 
Mechanizmy napędowe zębate do statków powietrznych, Mechani-
zmy napędu [inne niż do pojazdów lądowych], Mechanizmy napędu 
silnikowego [inne niż do pojazdów lądowych], Mechanizmy przekład-
niowe, inne niż do  pojazdów lądowych, Mechanizmy rozłączające 
jako części maszyn, Mechanizmy różnicowe do maszyn, Mechanizmy 
różnicowe do  pojazdów powietrznych, Mechanizmy różnicowe 
do  pojazdów morskich, Mechanizmy różnicowe do  pojazdów wod-
nych, Mechanizmy sterowania przekładni, Mechanizmy sterownicze 
do maszyn i silników, Mechanizmy uruchamiające do sterowania ste-
rami, Mechanizmy uruchamiające do  obsługi sterów, Mechanizmy 
uruchamiające do obsługi klap samolotów, Mechanizmy uruchamia-
jące do sterowania klapami samolotów, Mechanizmy uruchamiające 
do sterowania slotami, Mechanizmy wind, Mechanizmy zmiany bie-
gów, Mechanizmy zmiany biegów do maszyn, Mechanizmy zwrotni-
cze do maszyn, Membrany zaworów, Metalowe elementy rurowe izo-
lowane cieplnie [części do maszyn], Metalowe krążki [części maszyn], 
Metalowe uszczelki silników do pojazdów, Metalowe zawory bezpie-
czeństwa [części maszyn], Metalowe zawory jednokierunkowe [części 
maszyn], Metalowe zawory zamykające [części maszyn], Metalowe 
złączki do przewodów [części silników], Metalowe złączki do rur [czę-
ści silników], Metalowe złączki do rur [części maszyn], Miechy będące 
częściami maszyn, Miechy [części maszyn], Miski olejowe będące czę-
ścią skrzyń biegów pojazdów [inne niż do pojazdów lądowych], Miski 
olejowe samochodowe, Modularne sprzęgła do obrabiarek, Morskie 
silniki parowe [nie do pojazdów lądowych], Nadbiegi, inne niż do po-
jazdów lądowych, Napęd silnikowy [inny niż do pojazdów lądowych], 
Napędowe (Łańcuchy-) inne niż do pojazdów lądowych, Napędy bez-
stopniowe do maszyn, Napędy do drzwi kabin windowych, Napędy 
do  klap wentylacyjnych, Napędy do  konwersji ruchu obrotowego 
na liniowy [inne niż do pojazdów lądowych], Napędy do maszyn, Na-
pędy do podnośników, Napędy do przenośników, Napędy do zawo-
rów, Napędy elektryczne do obrabiarek, Napędy elektryczne do pod-
nośników, Napędy elektryczne do  wind, Napędy hydrostatyczne, 
Napędy indeksujące, Napędy liniowe, Napędy pasowe, Napędy rufo-
we do statków, Napinacze dla systemu przenoszenia mocy przy napę-
dzie bez końca [inne niż do pojazdów lądowych], Napinacze dla syste-
mu przenoszenia mocy przy napędzie bez końca [części do maszyn], 
Napinacze pasków rozrządu do pojazdów lądowych, Napinacze pa-
sków rozrządu do  silników pojazdów lądowych, Napinacze pasów, 
Narzędzia do  strugania wzdłużnego [części maszyn], Narzędzia 
do ustawiania środków mocujących [części maszyn], Narzędzia z wę-
glika spiekanego [maszyny], Narzędzia zaciskowe do  utrzymywania 
elementów podczas obróbki, Nasadki łożyskowe, Niemetalowe 
uszczelki silników do pojazdów, Niemetalowe zawory zwrotne [części 
maszyn], Nośniki przedmiotu obrabianego [części do maszyn], Noże 
[części maszyn], Noże oprawkowe do maszyn, Obejścia wydechu, Ob-
rotowe noże oprawkowe [części do maszyn], Obrotowe silniki hydrau-
liczne [inne niż do  pojazdów lądowych], Obsady matryc do  użytku 
z maszynami, Obudowy [części maszyn], Obudowy do maszyn prze-
mysłowych, Obudowy do  silników [części pojazdów], Obudowy 
do tulei kulkowych, Obudowy filtrów będące częściami silników, Obu-
dowy filtrów będące częściami maszyn, Obudowy łożysk, Obudowy 
łożysk [części maszyn], Obudowy łożysk do  łożysk wałeczkowych, 
Obudowy łożysk do łożysk kulkowych, Obudowy łożysk do maszyn, 
Obudowy łożysk stanowiące części maszyn, Obudowy maszyn, Obu-
dowy na  łożyska toczne, Obudowy silników, Obudowy skrzyni bie-
gów, inne niż do  pojazdów lądowych, Obudowy skrzyni biegów 
[z wyjątkiem do pojazdów lądowych], Obwody hydrauliczne do ma-
szyn, Ochrony przed chlapaniem do maszyn, Oczyszczacze powietrza 
[filtry] do silników, Oddzielacze skroplin, Odpowietrzacze [odgazowy-
wacze] wody zasilającej, Okładziny hamulców [części do  maszyn], 
Okładziny szczęk hamulca, inne niż do  pojazdów, Okładziny szczęk 
hamulca do  maszyn, Oprawy łożyska, Osie [części maszyn], Osie 
do  maszyn, Osłony łańcucha [części maszyn], Osłony łożysk do  ma-
szyn, Osłony maszyn, Osłony tarcz [części maszyn], Osłony zapobie-
gające rozpryskiwaniu do  maszyn, Osprzęt kotłów maszynowych, 
Oszczędzacze paliwa do silników, Palce rozdzielaczy [części silników 
wewnętrznego spalania], Paski klinowe do  silników, Paski klinowe 
do silników pojazdów lądowych, Paski klinowe do silników pojazdów, 
Paski napędowe, inne niż do  pojazdów lądowych, Paski rozrządu 
do  maszyn, Paski rozrządu do  silników, Paski rozrządu do  silników 
przemysłowych, Pasy do maszyn, Pasy do prądnic, Pasy do silników, 
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Pasy do skrzyń biegów inne niż do pojazdów lądowych, Pasy napędo-
we [do maszyn], Pasy napędowe do maszyn i silników do zastosowań 
przemysłowych, Pasy napędowe do  maszyn przemysłowych, Pasy 
napędowe do maszyn rolniczych, Pasy napędowe do pojazdów wod-
nych, Pasy napędowe do przenoszenia ruchu do pojazdów lądowych, 
Pasy napędowe do statków powietrznych, Pasy napędowe nie do po-
jazdów lądowych, Pasy pędne do  statków morskich, Pasy pędne 
do zastosowań przemysłowych, Pasy pędniane do maszyn, Pasy roz-
rządu do silników pojazdów, Pędnie do maszyn, Pędnie do pojazdów 
wodnych, Pędnie do statków morskich, Pędnie do statków powietrz-
nych, Pędnie [inne niż do  pojazdów lądowych], Pędniki do  maszyn, 
Pędniki sterujące [urządzenia napędowe do  zastosowań morskich], 
Piasty kół będące częściami maszyn, Pierścienie hamujące do  kółek 
samonastawnych, Pierścienie o kulistej powierzchni roboczej do ob-
rabiarek, Pierścienie o kulistej powierzchni roboczej do maszyn, Pier-
ścienie o  kulistej powierzchni roboczej do  łożysk, Pierścienie osłon 
[części maszyn], Pierścienie smarujące [części maszyn], Pierścienie 
tłokowe, Pierścienie tłokowe [części silnika spalinowego wewnętrzne-
go spalania], Pierścienie tolerancyjne, Plastikowe rury [dopasowane 
części do maszyn], Platformy dostępowe [mechaniczne], Płuczki Ven-
turiego, Płytki cierne hamulca, inne niż do pojazdów, Płytki z węgli-
ków spiekanych [narzędzia do maszyn], Płytki z węglików spiekanych 
do  nakładek, Płyty ścieralne chroniące przed zużyciem do  maszyn, 
Płyty trollingowe do  pojazdów pływających napędzanych śrubą, 
Pneumatyczne lub hydrauliczne siłowniki liniowe, inne niż do pojaz-
dów lądowych, Pneumatyczne siłowniki zaworowe, Pneumatyczne 
urządzenia uruchamiające do zaworów regulujących, Pneumatyczne 
urządzenia uruchamiające, Pneumatyczne wtryskiwacze paliwa 
do silników, Pochłaniacze dźwięku stanowiące części maszyn, Podaj-
niki [części maszyn], Podajniki do maszyn, Podajniki do maszyn do re-
dukcji rozmiaru, Podajniki posuwowo-zwrotne [części do  maszyn], 
Podgrzewacze wody [części maszyn], Podstawy do  łożysk wałów, 
Podstawy [statywy] maszyn, Podzespoły skrzyń biegów, inne niż 
do  pojazdów lądowych, Pojedyncze płytki przewodzące dyfuzyjne 
[części maszyn], Pokrywy cylindrów [części do maszyn], Pokrywy [czę-
ści maszyn], Pokrywy [osłony, części maszyn], Pokrywy wałków roz-
rządu [części pojazdów], Połączenia przegubowe, Połączenia wałów 
[maszyny], Pompy cieplne [części do maszyn], Pompy [części maszyn 
lub silników], Pompy do silników pojazdów lądowych, Pompy kawita-
cyjne w  przewodach wiertniczych [mud motor], Pompy olejowe 
do  silników pojazdów lądowych, Pompy olejowe do  zastosowania 
w  silnikach elektrycznych i  silnikach, Pompy paliwowe, Pompy pali-
wowe do pojazdów mechanicznych, Pompy paliwowe samonastaw-
ne, Pompy sprzęgła, inne niż do  pojazdów lądowych, Pompy wody 
do użytku w silnikach, Pompy wtryskowe paliwa, Popychacze [części 
silników pojazdów], Popychacze do  silników, Popychacze krążkowe 
[części maszyn], Preizolowane łączone rury metalowe [wbudowane 
części maszyn], Preizolowane łączone rury niemetalowe [części ma-
szyn], Prowadnice do  maszyn, Prowadnice maszynowe [części ma-
szyn], Prowadnice sortujące [części przemysłowych maszyn sortują-
cych], Próżniowe zawory sterujące [części do  maszyn], Próżniowe 
zawory sterujące [części do  silników], Przeciwcierne (Panewki-) 
do  maszyn, Przegrzewacze [kotły], Przegubowe przekładnie do  po-
jazdów wodnych, Przegubowe przekładnie do maszyn, Przeguby Car-
dana, Przeguby kulowe zawieszeń [części do maszyn], Przeguby uni-
wersalne [przeguby Cardana], Przejściówki do wierteł narzędzi [części 
maszyn], Przekładnie ciągłe [inne niż do pojazdów lądowych], Prze-
kładnie do maszyn, Przekładnie do pojazdów lotniczych, Przekładnie 
do pojazdów powietrznych, Przekładnie do pojazdów wodnych, Prze-
kładnie, inne niż do  pojazdów lądowych, Przekładnie łańcuchowe 
do celów napędowych [inne niż do pojazdów lądowych], Przekładnie 
montowane na  wale [inne niż do  pojazdów lądowych], Przekładnie 
napędowe, inne niż do  pojazdów lądowych, Przekładnie napędu 
i  przekładnie zębate do  maszyn [nie  do  pojazdów lądowych], Prze-
kładnie obiegowe, inne niż do pojazdów lądowych, Przekładnie prze-
gubowe do  statków powietrznych, Przekładnie przyśpieszające 
do maszyn, Przekładnie przyspieszające do pojazdów [innych niż po-
jazdy lądowe], Przekładnie redukcyjne [części do maszyn], Przekład-
nie redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych, Przekładnie rolkowe 
[inne niż do pojazdów lądowych], Przekładnie różnicowe do maszyn, 
Przekładnie ślimakowe do maszyn, Przekładnie zapadkowe, inne niż 
do pojazdów lądowych, Przekładnie zębate do maszyn, Przekładnie 
zębate do pojazdów wodnych, Przekładnie zębate, inne niż do pojaz-
dów lądowych, Przekładnie zębate o trzonie wielowypustowym [czę-
ści przekładni zębatych do statków powietrznych], Przekładnie zęba-

te o  trzonie wielowypustowym [części przekładni zębatych 
do  pojazdów wodnych], Przekładnie zębate z  kołami zmianowymi 
stanowiące części maszyn, Przekładnie zmieniające prędkość [inne 
niż do pojazdów lądowych], Przekładnie zmiennoprędkościowe [inne 
niż do  pojazdów lądowych], Przełączniki hydraulicznie sterowane, 
Przemienniki momentu obrotowego, inne niż do  pojazdów lądo-
wych, Przemienniki momentu obrotowego do maszyn, Przerywacze 
[części zapłonu do  silników spalinowych wewnętrznego spalania], 
Przesuwne wielowypusty [części maszyn], Przewody do świec zapło-
nowych, Przewody metalowe do  transferu energii hydraulicznej 
w maszynach, Przewody metalowe do użytku w hydraulicznych syste-
mach maszyn, Przewody niemetalowe do przesyłu energii hydraulicz-
nej w  maszynach, Przewody niemetalowe do  użytku w  hydraulicz-
nych systemach maszyn, Przewody powietrzne do  silników 
odrzutowych, Przewody spalinowe [części do  maszyn], Przewody 
wlotowe rozgałęzione [części do pojazdów], Przewody wlotowe roz-
gałęzione do  silników, Przewody wlotowe rozgałęzione do  silników 
spalinowych wewnętrznego spalania, Przewody zapłonowe do  po-
jazdów silnikowych, Przyrządy do łączenia [części do maszyn], Przy-
rządy do  ustalania przedmiotu obrabianego [maszyny], Przyrządy 
do  wtrysku paliwa, Przyrządy obróbkowe do  przytrzymywania ele-
mentu podczas obróbki skrawaniem, Przyrządy obróbkowe do usta-
lania położenia elementu podczas obróbki skrawaniem, Rączki będą-
ce częściami narzędzi mechanicznych, Rączki będące częściami 
obrabiarek, Rakietowe urządzenia napędowe do  statków powietrz-
nych, Rakietowe urządzenia napędowe do  jednostek pływających, 
Rakietowe urządzenia napędowe do łodzi, Reduktory ciśnienia [części 
maszyn], Reduktory prędkości [części maszyn], Reduktory z przekład-
nią ślimakową, Regulatory, Regulatory ciśnienia [części maszyn], Re-
gulatory ciśnienia do instalacji smarujących, Regulatory ciśnienia [za-
wory] stanowiące części maszyn, Regulatory [części maszyn], 
Regulatory do maszyn, Regulatory do silników, Regulatory do wody 
zasilającej, Regulatory jako części maszyn, Regulatory paliwa i miesza-
niny parowo-powietrznej będące częściami silników spalinowych we-
wnętrznego spalania, Regulatory pneumatyczne do silników, Regula-
tory poziomu paliwa/powietrza [części silników lub silników 
elektrycznych], Regulatory prędkości obrotów silnika, Regulatory 
prędkości obrotowej do maszyn, silników i silników elektrycznych, Re-
gulatory prędkości obrotowej do maszyn, Regulatory prędkości obro-
towej [mechaniczne] do  maszyn, silników i  silników elektrycznych, 
Regulatory procesów przemysłowych [hydrauliczne], Regulatory pro-
cesów przemysłowych [pneumatyczne], Regulatory [zawory] jako 
części maszyn, Rolki dynama do pojazdów, Rolki transportowe, Rów-
niarki [maszyny lub części maszyn], Rozdzielacze do silników pojaz-
dów, Rozdzielacze zapłonu do  silników spalinowych spalania we-
wnętrznego, Różnicowe przekładnie do  pojazdów powietrznych, 
Różnicowe przekładnie do pojazdów wodnych, Różnicowe przekład-
nie do statków morskich, Rozpraszacze ciepła do maszyn, Rozruszniki, 
Rozruszniki do asynchronicznych elektrycznych silników klatkowych, 
Rozruszniki do napędów i silników, Rozruszniki do silników, Rozruszni-
ki do  silników stałych, Rozruszniki nożne do  motocykli, Rozruszniki 
progresywne do  silników asynchronicznych, Rozruszniki silników, 
Rozruszniki szarpane do silników innych niż do pojazdów, Rozwiertaki 
do rur [części do maszyn], Rury ciśnieniowe z metalu [części do ma-
szyn], Rury do kotłów [części maszyn], Rury [dopasowane części ma-
szyn], Rury miedziane [części do  maszyn], Rury rozgałęźne [części 
maszyn], Rury stanowiące wbudowane części maszyn, Rury wydecho-
we do pojazdów lądowych, Rury zasilające do gaźników, Samochodo-
we bloki cylindrów, Samochodowe rury wydechowe, Samochodowe 
wloty rozgałęzione, Ściernice o napędzie mechanicznym, Serwome-
chanizmy, Serwomotory, Serwomotory [inne niż do pojazdów lądo-
wych], Serwomotory prądu zmiennego, Serwomotory z  ruchomą 
cewką, Serwomotory z wbudowanymi urządzeniami kodującymi, Ser-
wozawory, Silniki benzynowe nie  do  pojazdów lądowych, Silniki 
Diesla do  maszyn, Silniki Diesla nie  do  pojazdów lądowych, Silniki 
do aerostatów, Silniki do celów lotnictwa, Silniki do frezowania, Silniki 
do łodzi, Silniki do maszyn, Silniki do maszyn do szycia, Silniki do mo-
deli łodzi, Silniki do modeli pojazdów, Silniki do modeli przeskalowa-
nych, Silniki do  modeli statków powietrznych, Silniki do  podnośni-
ków, Silniki do poduszkowców, Silniki do pojazdów innych niż lądowe, 
Silniki do  sprężarek, Silniki do  statków morskich, Silniki do  użytku 
morskiego, Silniki do wkrętaków mechanicznych do nakrętek, Silniki 
do wytwarzania energii elektrycznej, Silniki elektryczne do instalacji 
grzewczych, Silniki elektryczne do  lodówek, Silniki elektryczne 
do  maszyn z  cyfrowo wspomaganym regulatorem napędu, Silniki 
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elektryczne do maszyn, Silniki elektryczne do użytku wraz z drzwia-
mi, Silniki elektryczne i  części do  nich, nie  do  pojazdów lądowych, 
Silniki elektryczne i silniki do modeli pojazdów, statków powietrznych 
i łodzi, Silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, Silniki elek-
tryczne, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki elektryczne ułamko-
we, Silniki elektryczne z  przekładniami zębatymi do  statków wod-
nych, Silniki elektryczne z przekładnią zębatą, inne niż do pojazdów 
lądowych, Silniki elektryczne z  przekładniami zębatymi do  statków 
powietrznych, Silniki elektryczne [z wyjątkiem silników do pojazdów 
lądowych], Silniki gazowe, Silniki hydrauliczne, Silniki hydrauliczne 
do  koparek, Silniki, inne niż do  pojazdów lądowych, Silniki liniowe, 
Silniki liniowe, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki lotnicze, Silniki 
morskie, Silniki na prąd stały, Silniki na sprężone powietrze, Silniki naf-
towe, nie do pojazdów lądowych, Silniki napędowe, inne niż do pojaz-
dów lądowych, Silniki napędowe inne niż do  pojazdów lądowych, 
Silniki odrzutowe, Silniki odrzutowe, inne niż do pojazdów lądowych, 
Silniki odrzutowe nie  do  pojazdów lądowych, Silniki parowe, Silniki 
parowe, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki prądu zmiennego, Sil-
niki prądu zmiennego do silników odrzutowych, Silniki prądu zmien-
nego do pojazdów powietrznych, Silniki przyczepne, Silniki przekład-
niowe, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki przyczepne do łodzi, 
Silniki rakietowe do napędzania łodzi, Silniki rakietowe do napędza-
nia jednostek pływających, Silniki rakietowe do napędzania statków 
powietrznych, Silniki rakietowe, inne niż do pojazdów lądowych, Silni-
ki samohamujące, Silniki samolotów, Silniki samolotowe, Silniki spali-
nowe do jednostek pływających, Silniki spalinowe do maszyn, Silniki 
spalinowe do  maszyn przemysłowych, Silniki spalinowe do  statków 
powietrznych, Silniki spalinowe wewnętrznego spalania [nie do po-
jazdów lądowych], Silniki spalinowe wewnętrznego spalania do wy-
twarzania energii, Silniki spalinowe wewnętrznego spalania do łodzi, 
Silniki spalinowe wewnętrznego spalania do  wytwarzania energii, 
inne niż do  pojazdów lądowych, Silniki sprężynowe, Silniki statków 
powietrznych, Silniki strumieniowe [inne niż do pojazdów lądowych], 
Silniki turbośmigłowe [nie do pojazdów lądowych], Silniki wibracyjne, 
Silniki wyciągarek, Silniki wysokoprężne do pojazdów wodnych, Silni-
ki wysokoprężne do  pojazdów powietrznych, Silniki z  przekładnią 
obiegową, Silniki z turbiną gazową, Silniki z turbiną gazową do pojaz-
dów morskich, Silniki (z  wyjątkiem stosowanych w  pojazdach lądo-
wych), Silniki z  turbiną gazową do  pojazdów powietrznych, Silniki 
ze zmiennym ciśnieniem pary, Silnikowe pompy paliwowe, Siłowniki 
do maszyn do szycia, Siłowniki do zaworów, Siłowniki liniowe, Siłow-
niki hydrauliczne, Siłowniki liniowe [mechaniczne], Siłowniki obroto-
we, Siłowniki przepustnic, Siłowniki z wbudowanym mechanizmem 
przekładniowym do  zaworów rurociągów, Siłowniki zaworowe, 
Skrzynie biegów będące częściami maszyn, Skrzynie biegów, inne niż 
do pojazdów lądowych, Skrzynie biegów inne niż do pojazdów lądo-
wych, Skrzynie biegów z możliwością przełączania pod obciążeniem 
(powershift) [inne niż do  pojazdów lądowych], Skrzynie korbowe 
do maszyn i silników, Skrzynie korbowe do maszyn, Skrzynie korbowe 
do silników pojazdów lądowych, Skrzynie korbowe do silników, Skrzy-
nie maszynowe, Skrzynie przekładniowe do skrzynek biegów hydra-
matic [inne niż do pojazdów lądowych], Ślizgi obrotowe [części ma-
szyn], Smarownice [części maszyn], Śmigła do  maszyn, Sprężarki 
do  doładowywania silników spalinowych wewnętrznego spalania, 
Sprężarki doładowujące, Sprężyny amortyzacyjne będące częściami 
układu zawieszenia maszyn, Sprężyny amortyzujące do  maszyn, 
Sprężyny będące częściami elementów antywibracyjnych do maszyn, 
Sprężyny [części maszyn], Sprzęgła bezpieczeństwa do  maszyn, 
Sprzęgła bezpieczeństwa [inne niż do pojazdów lądowych], Sprzęgła 
do  maszyn, Sprzęgła do  obrabiarek, Sprzęgła do  przyrządów rolni-
czych, Sprzęgła do urządzeń pneumatycznych, Sprzęgła hydrauliczne 
stanowiące części maszyn, Sprzęgła i przekładnie do maszyn, inne niż 
do  pojazdów lądowych, Sprzęgła, inne niż do  pojazdów lądowych, 
Sprzęgła kłowe do połączeń typu wałek-wałek [inne niż do pojazdów 
lądowych], Sprzęgła maszynowe [inne niż rurowe], Sprzęgła metalo-
we do urządzeń hydraulicznych, Sprzęgła przeciążeniowe [części ma-
szyn], Sprzęgła rozruchowe do maszyn, Sprzęgła rozruchowe do po-
jazdów powietrznych, Sprzęgła rozruchowe do pojazdów wodnych, 
Sprzęgła stałe do maszyn, Sprzęgła transmisji mocy do statków po-
wietrznych, Sprzęgła transmisji mocy do statków morskich, Sprzęgła 
transmisji mocy do  pojazdów wodnych, Sprzęgła transmisji mocy 
do  maszyn, Sprzęgła transmisji mocy [inne niż do  pojazdów lądo-
wych], Sprzęgła wałów jako części maszyn, Sprzęgła wałów [maszy-
ny], Sprzęgła wałów, nie  do  pojazdów lądowych, Sprzęgła wolnych 
kół [inne niż do pojazdów lądowych], Śrubowe zawory wypływowe 

dla sprężonego powietrza [części do maszyn], Śrubowe zawory wy-
pływowe dla materiałów gazowych [części maszyn], Śrubowe zawory 
wypływowe dla cieczy hydraulicznych [części do maszyn], Śrubowe 
zawory wypływowe dla materiałów płynnych [części maszyn], Śruby 
upustowe nadmiernego ciśnienia stanowiące części maszyn, Śruby 
z nakrętką kulkową, Ssące wentylatory wyciągowe, Stemple gumowe 
[części do  maszyn], Sterowanie hydrauliczne [Mechanizmy-] do  ma-
szyn i silników, Sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników, Sterow-
niki hydrauliczne do  maszyn, Sterowniki hydrauliczne do  silników, 
Sterowniki pneumatyczne do  maszyn, Sterowniki pneumatyczne 
do silników i maszyn, Stojaki do dźwigników hydraulicznych, Stojaki 
(maszyn), Stojany stanowiące części maszyn, Stojany [statory], Stoły 
do maszyn, Stoły do pił [części maszyn], Stoły do pił stanowiące części 
maszyn, Stoły obrotowe do  obrabiarek, Stoły przesuwne do  przed-
miotów obrabianych [części do maszyn], Stoły przesuwne do przed-
miotów obrabianych [maszyny], Suporty [części maszyn], Świdry 
do  użytku z  narzędziami elektrycznymi, Świece zapłonowe, Świece 
zapłonowe do silników, Świece zapłonowe do silników pojazdów lą-
dowych, Świece zapłonowe do silników pojazdów, Świece zapłonowe 
do silników spalinowych wewnętrznego spalania, Świece zapłonowe 
nie do pojazdów lądowych, Świece żarowe do silników Diesla, Sworz-
nie tłokowe, Systemy oczyszczania gazów wydechowych do silników 
wysokoprężnych, Systemy wtrysku paliwa do silników, Szczęki hamul-
cowe do maszyn, Szczotki [części maszyn], Szczotki druciane [części 
maszyn], Szczotki druciane do maszyn, Szczotki elektryczne jako czę-
ści maszyn, Szczotki jako części silników, generatorów i prądnic prądu 
stałego, Szczotki obrotowe do maszyn, Szczotki obrotowe [maszyny], 
Szczotki stanowiące części silników, Szczotki węglowe do  maszyn 
elektrycznych, Szczotki węglowe do rozruszników, Szczotki węglowe 
[elektryczność], Szpule [części maszyn], Szpulki z metalu [części ma-
szyn], Tarcze do łożyska oporowego sprzęgła, inne niż do pojazdów 
lądowych, Tarcze ścierne o napędzie elektrycznym, Termostatyczne 
zawory regulacyjne do maszyn, Tłoki amortyzatorów tłokowych [czę-
ści silników], Tłoki [części maszyn lub silników], Tłoki [części silników 
spalinowych wewnętrznego spalania], Tłoki do amortyzatorów, Tłoki 
do cylindrów, Tłoki do maszyn, Tłoki do silników, Tłoki do silników po-
jazdów, Tłoki do silników pojazdów lądowych, Tłoki do silników spali-
nowych wewnętrznego spalania, Tłumiki, Tłumiki [części maszyn], 
Tłumiki [części układów wydechowych], Tłumiki do silników, Tłumiki 
do wydechów, Tłumiki drgań skrętnych do maszyn, Tłumiki jako część 
układu wydechowego, Tłumiki jako części składowe układów wyde-
chowych pojazdów, Tłumiki wydechowe do  pojazdów wodnych, 
Transformatory ciśnienia, Trzony tłokowe, Trzpienie [części do  ma-
szyn], Tuleje będące częściami maszyn, Tuleje cylindrowe, Tuleje 
do łączenia klinowego łożysk tocznych, Tuleje kulkowe, Tuleje spręży-
ste [części maszyn], Tuleje stanowiące części silników, Tuleje zacisko-
we [części narzędzi z  napędem elektrycznym], Tuleje zaciskowe 
do narzędzi elektrycznych, Tuleje zaciskowe jako części maszyn, Tule-
jowe liniowe łożyska kulkowe stosowane do ruchu liniowego, Turbiny 
do wytwarzania mocy, Turbiny gazowe, Turbiny gazowe do pojazdów 
innych niż lądowe, Turbiny hydrauliczne, Turbiny, inne niż do pojaz-
dów lądowych, Turbiny parowe [inne niż do pojazdów lądowych], Tur-
biny powietrza naporowego [inne niż do pojazdów lądowych], Turbi-
ny powietrzne, nie  do  pojazdów lądowych, Turbiny ssące [inne niż 
do pojazdów lądowych], Turbiny wiatrowe, Turbogeneratory, Turbo-
sprężarki, Turbosprężarki do silników pojazdów, Turbosprężarki do sil-
ników pojazdów lądowych, Turbosprężarki do silników, Turbosprężar-
ki doładowujące do  maszyn, Uchwyty [części maszyn], Uchwyty 
do ostrzy [obrabiarki], Uchwyty maszynowe będące stojakami [przy-
stosowane do maszyn], Uchwyty na narzędzia do obrabiarek do me-
talu (części maszyn), Uchwyty rdzeni [części maszyn], Uchwyty samo-
centrujące [części maszyn], Uchwyty stałe [części maszyn], Uchwyty 
tokarskie elektryczne [części maszyn], Układy napędów bezkorbo-
wych do silników spalinowych wewnętrznego spalania, Układy pali-
wowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, Układy wlo-
towe do  turbin gazowych, Układy wydechowe do  pojazdów, 
Urządzenia do indeksowania przedmiotu obrabianego [części do ma-
szyn], Urządzenia do odzyskiwania ciepła [części maszyn], Urządzenia 
do  redukcji emisji dla silników i  silników elektrycznych, Urządzenia 
do regulacji ciśnienia będące częściami maszyn, Urządzenia do zbie-
rania i chwytania mułu [maszyny], Urządzenia napędowe do maszyn, 
Urządzenia napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Urządzenia 
napędowe morskie, Urządzenia odkamieniające do kotłów, Urządze-
nia pochłaniające dźwięk [tłumiki wydechu] jako części układów wy-
dechowych do pojazdów, Urządzenia pochłaniające dźwięk [tłumiki] 
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jako części systemów wydechowych do maszyn, Urządzenia przeciw 
zanieczyszczeniom do silników, Urządzenia przeciwpoślizgowe [ABS] 
do  maszyn, Urządzenia sprzęgające, Urządzenia uruchamiające 
do mechanizmów, Urządzenia zaciskowe będące częściami obrabia-
rek, Urządzenia zaciskowe do użytku z obrabiarkami, Urządzenia za-
płonowe do  silników pojazdów lądowych, Urządzenia zapłonowe 
do  silników spalinowych wewnętrznego spalania, Urządzenia zapo-
biegające szybkim ruchom powrotnym do  narzędzi elektrycznych, 
Ustalacze przedmiotu obrabianego [części maszyn], Uszczelki do sil-
ników spalinowych wewnętrznego spalania, Uszczelki głowic cylin-
drów, Uszczelnienia mechaniczne [części maszyn], Wahacze [części 
do maszyn], Wahacze [części silników], Wahacze [części silników po-
jazdów], Walce jako części maszyn, Walce okołkowane [części do ma-
szyn], Wałeczki do łożysk, Wałki do tulei kulkowych, Wałki przesiewa-
jące [części do  maszyn], Wałki rozrządu silnika, Wałki silnika, Wałki 
wrzecion [części maszyn], Wałki zębate [inne niż do pojazdów lądo-
wych], Wałki zwilżające stanowiące części maszyn, Wały Cardana, 
Wały do  maszyn, Wały korbowe, Wały napędowe, Wały napędowe 
do maszyn, Wały napędowe do pojazdów powietrznych, Wały napę-
dowe do pojazdów wodnych, Wały napędowe, inne niż do pojazdów 
lądowych, Wały rozrządcze, Wały rozrządcze do  maszyn, Wały roz-
rządcze do  pojazdów powietrznych, Wały rozrządcze do  pojazdów 
wodnych, Wały rozrządcze do silników pojazdów, Wały turbin [części 
do  maszyn], Wały wrzeciona [części silników], Wentylatory będące 
częściami maszyn, Wentylatory do chłodzenia silników w pojazdach, 
Wentylatory do  silników, Wielokliny kwadratowe [części przekładni 
zębatych pojazdów wodnych], Wielokliny kwadratowe [części ma-
szyn], Wielowypusty ewolwentowe [części maszyn], Wiertła z chwy-
tem stożkowym [części do maszyn], Wieszaki [części maszyn], Wiesza-
ki do  silników spalinowych wewnętrznego spalania [części silników 
spalinowych wewnętrznego spalania], Wirniki, Wirniki do turbosprę-
żarek, Wkładki do łożysk, Wkładki do łożysk [części maszyn], Wkładki 
przeciwwstrząsowe [części maszyn], Wolne koła, inne niż do  pojaz-
dów lądowych, Wrzeciona do obrabiarek, Wrzecionowe adaptery koł-
nierzowe do  obrabiarek, Wtryskiwacze, Wtryskiwacze paliwa, Wtry-
skiwacze paliwa do  silników spalinowych spalania wewnętrznego, 
Wtryskiwacze paliwa do silników, Wydechy, Wyłapywacze pyłu [części 
maszyn], Wymienniki ciepła [części maszyn], Wypusty ślizgowe [czę-
ści przekładni zębatych pojazdów wodnych], Wyważenie do narzędzi 
elektrycznych, Wzmacniacze hydrauliczne stanowiące części maszyn, 
Zaciski dźwigarowe będące elementami napędowych kół zębatych, 
Zaciski magnetyczne [części maszyn], Zaciski robocze do obrabiarek, 
Zamiatarki elektryczne (części maszyn), Zamykacze zaworów skrzy-
dełkowych, Zanurzalne silniki elektryczne [inne niż do pojazdów lą-
dowych], Zapłony elektroniczne do pojazdów, Zasilacze do gaźników, 
Zasilacze elektryczne [generatory], Zatyczki i nakrywki do zbiornika 
oleju [części silnika pojazdu], Zawieszenia antywibracyjne do maszyn, 
Zawory, Zawory będące elementami maszyn, Zawory bezpieczeń-
stwa [części maszyn], Zawory ciśnieniowe [części maszyn], Zawory 
[części maszyn], Zawory [części maszyn lub silników], Zawory do ma-
szyn, Zawory do regulacji ciśnienia będące częściami maszyn, Zawory 
do regulacji przepływu płynów [mechaniczne], Zawory do regulacji 
temperatury [części do maszyn], Zawory do silników, Zawory dozują-
ce [części maszyn], Zawory dozujące stanowiące części maszyn, Za-
wory elektryczne do karburatorów [części do pojazdów], Zawory hy-
drauliczne, Zawory hydrauliczne [części maszyn], Zawory jako części 
silników, Zawory kątowe stanowiące części maszyn, Zawory klapowe 
[części maszyn], Zawory kontroli ciśnienia stanowiące części maszyn, 
Zawory kulowe stanowiące części maszyn, Zawory motylkowe stano-
wiące części maszyn, Zawory obsługiwane automatycznie poprzez 
hydrauliczne urządzenia sterujące, Zawory obsługiwane automatycz-
nie poprzez pneumatyczne urządzenia sterujące, Zawory obsługiwa-
ne poprzez zmiany ciśnienia, Zawory odpowietrzające skrzynię kor-
bową [PCV] do  silników, Zawory paliwowe, Zawory pilotowe 
na sprężone powietrze, Zawory przełączające sterowane sprężonym 
powietrzem, Zawory redukcyjne [części maszyn], Zawory redukujące 
ciśnienie [części do maszyn], Zawory regulujące ciśnienie stanowiące 
części maszyn, Zawory regulujące poziom [części maszyn], Zawory 
rozpylające [części maszyn], Zawory serwosterowane, Zawory skrzy-
dełkowe niemetalowe stanowiące części maszyn, Zawory skrzydełko-
we z metalu stanowiące części maszyn, Zawory spustowe do celów 
metalurgicznych, Zawory sterowane pneumatycznie, Zawory stero-
wane silnikiem, Zawory sterujące [części do maszyn], Zawory suwako-
we [części maszyn], Zawory szlamowe będące częściami maszyn, Za-
wory układu recyrkulacji spalin [EGR] do silników, Zawory z napędem 

elektrycznym, Zawory z przesłonami, Zawory zamykające [części ma-
szyn], Zawory zamykające plastikowe [części maszyn], Zawory zamy-
kane [części maszyn], Zawory zanurzeniowe do zbiorników, Zawory 
zwrotne spalin [części do maszyn], Zawory zwrotne wykonane z two-
rzyw sztucznych [części maszyn], Zawory zwrotne z  metalu [części 
maszyn], Zbiorniki oleju [części silników pojazdów], Zbiorniki wyrów-
nawcze [części chłodnic pojazdów], Zbiorniki wyrównawcze [części 
maszyn], Zębate przekładnie do maszyn, Zębniki rozrusznika, Żeliwne 
części do rur [części maszyn], Zespoły łożyskowe do kół, Zespoły prą-
dotwórcze do użytku z silnikami, Zespoły silnik-pompa, Zespoły za-
worowe z metalu [części do maszyn], Złącza narożne [części maszyn], 
Złącza uszczelniające [części maszyn], Złącza uszczelniające [części 
silników], Złączki metalowe do rur [części do maszyn], Zmotoryzowa-
ne wentylatory do maszyn, 37 Ładowanie baterii i  innych urządzeń 
magazynujących energię oraz wynajem sprzętu do nich, Usługi bu-
dowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wyburzeniowe, Usługi w  za-
kresie wykopywania i wydobywania zasobów naturalnych, Wynajem 
narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczą-
cego i konserwacyjnego, Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, Wy-
dobywanie surowców naturalnych, Czyszczenie i pielęgnacja tkanin, 
tekstyliów, skóry, futer i wyrobów wytworzonych z tych materiałów, 
Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa sys-
temów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i  klimatyzacja), Instalowanie, 
konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych, Instalo-
wanie, konserwacja i naprawa wind i dźwigów, Instalowanie, konser-
wacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Konserwacja i naprawa 
budynków, Konserwacja i naprawa opon, Montaż, utrzymanie i napra-
wa mebli, Naprawa, konserwacja i  tankowanie pojazdów, Usługi 
szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, Bu-
dowa elektrowni falowych, Budowa i konserwacja rurociągów, Budo-
wa rafinerii ropy naftowej, Budowa zakładów przemysłowych, Budo-
wanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków 
przesuwnych i  wznoszących, Ciesielstwo, Czyszczenie basenów, 
Czyszczenie cylindrów wodnych, Czyszczenie elementów wystroju 
wnętrz, Czyszczenie higieniczne [baseny], Czyszczenie higieniczne 
[obiekty ruchome], Czyszczenie higieniczne [wanny], Czyszczenie 
i naprawa kotłów, Czyszczenie instalacji wodociągowych, Czyszcze-
nie kamieniarki, Czyszczenie kominów, Czyszczenie kotłów, Czyszcze-
nie maszyn, Czyszczenie mebli, Czyszczenie pasów startowych, 
Czyszczenie pasów startowych lotnisk, Czyszczenie pojemników 
do przechowywania, Czyszczenie pokryć podłogowych, Czyszczenie 
pomników, Czyszczenie powierzchni ścian, Czyszczenie pralek, 
Czyszczenie przenośnych konstrukcji, Czyszczenie ruchomych obiek-
tów sanitarnych, Czyszczenie silników elektrycznych, Czyszczenie 
stoisk wystawowych, Czyszczenie studzienek ściekowych, Czyszcze-
nie studzienek ściekowych wodą pod wysokim ciśnieniem, Czyszcze-
nie szamb, Czyszczenie szamb (szamb wykorzystujących bakterie 
do przeróbki ścieków), Czyszczenie układów wodociągów, Czyszcze-
nie wanien, Czyszczenie wodnic (linii wodnych), Czyszczenie żaluzji, 
Czyszczenie zbiorników, Czyszczenie zbiorników magazynowych, 
Czyszczenie zbiorników na wodę, Czyszczenie zbiorników zasobniko-
wych, Czyszczenie zewnętrznych pokładów statków, Dezynfekcja za-
stawy stołowej, Diagnostyczne usługi konserwacyjne w zakresie fo-
tokopiarek, Eliminacja zakłóceń w  instalacjach elektrycznych, 
Informacja o konserwacji sprzętu pomiarowego i urządzeń testują-
cych, Informacja o naprawach, Instalacja aktywnej ochrony przeciw-
pożarowej, Instalacja aparatury medycznej, Instalacja betonowych 
systemów formujących, Instalacja chłodziarek (zamrażarek), Instala-
cja ciśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa, Instalacja elektryczne-
go ogrzewania towarzyszącego, Instalacja gazociągów, Instalacja 
gazociągów i wodociągów, Instalacja i naprawa automatów do sprze-
daży, Instalacja i naprawa bankomatów, Instalacja i naprawa sprzętu 
ochrony przeciwpowodziowej, Instalacja i  naprawa wyświetlaczy 
z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], Instalacja izolacji na mu-
rach szczelinowych, Instalacja izolacji rur, Instalacja, konserwacja i na-
prawa maszyn, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń do nada-
wania, Instalacja, konserwacja i  naprawa sprzętu kuchennego, 
Instalacja, konserwacja i  naprawa urządzeń i  przyrządów medycz-
nych, Instalacja konstrukcji o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, 
Instalacja konstrukcji tymczasowych na wystawy handlowe, Instalacja 
maszyn, Instalacja maszyn biurowych, Instalacja maszyn przemysło-
wych, Instalacja materiałów izolacyjnych, Instalacja mebli, Instalacja 
mebli w sklepach, Instalacja, naprawa i konserwacja kondensatorów 
pary, Instalacja, naprawa i konserwacja urządzeń skraplających, Insta-
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lacja, naprawa i konserwacja chłodnic do silników, Instalacja, naprawa 
i konserwacja rur kotłowych, Instalacja, naprawa i konserwacja obiek-
tów i  sprzętu pomieszczeń czystych, Instalacja narzędzi na  placach 
budowy, Instalacja odgromników, Instalacja ogniw i modułów foto-
woltaicznych, Instalacja ogrzewania wykorzystującego efekt prądów 
naskórkowych, Instalacja osłon przeciwsłonecznych, Instalacja pa-
sywnej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja pieców przemysło-
wych, Instalacja piwnicznych produktów wodoodpornych, Instalacja 
pokryć dachowych, Instalacja prefabrykowanych elementów budow-
lanych, Instalacja przednich szyb w pojazdach, Instalacja przemysło-
wej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja przemysłowych urzą-
dzeń do  gotowania, Instalacja przemysłowych przewodów 
grzejnych, Instalacja przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, In-
stalacja przemysłowych urządzeń ciśnieniowych, Instalacja prze-
wodów wodociągowych, Instalacja rur okładzinowych, przewodów 
rurowych i przewodów wiertniczych w szybach naftowych, Instala-
cja rurociągów lądowych, Instalacja rurociągów przemysłowych, 
Instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowla-
nych, Instalacja sprzętu audiowizualnego, Instalacja sprzętu do au-
tomatyki budynkowej, Instalacja sprzętu do prania i kuchennego, In-
stalacja sprzętu elektrycznego i  elektronicznego w  samochodach, 
Instalacja sprzętu hydraulicznego, Instalacja sprzętu ochroniarskiego 
i bezpieczeństwa, Instalacja stoisk przeznaczonych na wystawy, Insta-
lacja systemów do  gromadzenia wody deszczowej, Instalacja syste-
mów do  odprowadzania wody deszczowej, Instalacja systemów 
do zbierania wody deszczowej, Instalacja systemów energii wodnej, 
Instalacja systemów energii wiatrowej, Instalacja systemów fizycznej 
kontroli dostępu, Instalacja systemów gaszenia pożaru, Instalacja sys-
temów inżynierii środowiska, Instalacja systemów ochrony środowi-
ska, Instalacja systemów ochrony przed piorunami, Instalacja syste-
mów odprowadzania ciepła, Instalacja systemów oprzyrządowania, 
Instalacja systemów oświetleniowych, Instalacja systemów oświetle-
nia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, Instalacja sys-
temów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w  budyn-
kach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych 
energią słoneczną w  budynkach niemieszkalnych, Instalacja syste-
mów telewizji przemysłowej, Instalacja systemów tłumienia ognia, 
Instalacja systemów umożliwiających kontrolowanie zwierząt domo-
wych, Instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja 
systemów wyciągowych dymu, Instalacja systemów zarządzania ru-
chem, Instalacja szamb, Instalacja urządzeń do chłodzenia, Instalacja 
urządzeń do  gotowania, Instalacja urządzeń do  kompensacji mocy 
biernej, Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Instalacja urzą-
dzeń do suszenia, Instalacja urządzeń do produkcji ropy naftowej, In-
stalacja urządzeń do wytwarzania energii, Instalacja urządzeń do za-
opatrzenia w  wodę, Instalacja urządzeń do  zaopatrzenia w  gaz 
i  do  dystrybucji gazu, Instalacja urządzeń elektrycznych, Instalacja 
urządzeń elektrycznych i  generatorów prądu, Instalacja urządzeń 
oświetleniowych, Instalacja urządzeń sanitarnych, Instalacja urządzeń 
wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja uziemienia elektrycznego, 
Instalacja zamrażarek, Instalacja zbiorników na wodę deszczową, In-
stalowanie generatorów prądu, Instalowanie gotowych elementów 
konstrukcyjnych, Instalowanie i konserwacja systemów nawadniają-
cych, Instalowanie i  naprawa pieców, Instalowanie i  naprawa urzą-
dzeń elektrycznych, Instalowanie i naprawa urządzeń do nawadnia-
nia, Instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, Instalowanie 
i  naprawy pieców, Instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn 
i urządzeń biurowych, Instalowanie konstrukcji tymczasowych na tar-
gi handlowe, Instalowanie konstrukcji tymczasowych na  wystawy 
handlowe, Instalowanie kotłów, Instalowanie kotw wbijanych do zie-
mi, Instalowanie linii transmisyjnych, Instalowanie mebli na wymiar, 
Instalowanie obiektów i urządzeń magazynowych, Instalowanie od-
biorników radiowych, Instalowanie osprzętu i akcesoriów w pomiesz-
czeniach mieszkalnych, Instalowanie paneli kolorowych na fasadach 
budynków, Instalowanie pieców do  wytapiania, Instalowanie pneu-
matycznych systemów do transportu materiałów masowych, Instalo-
wanie powłok ognioodpornych, Instalowanie przenośników, Instalo-
wanie przyrządów do  poszukiwania ropy naftowej, Instalowanie 
rynien, Instalowanie silników, Instalowanie sprzętu kuchennego, In-
stalowanie stanowisk do przemówień konferencyjnych, Instalowanie 
stoisk targowych, Instalowanie symulatorów pojazdów, Instalowanie 
systemów łącznościowych pracujących na  częstotliwości radiowej, 
Instalowanie systemów odkurzania centralnego, Instalowanie syste-
mów telewizji kablowych, Instalowanie systemów zasilanych energią 
słoneczną, Instalowanie szyberdachów, Instalowanie ulicznych afiszy 

informacyjnych, Instalowanie ulicznych obiektów publicznego użyt-
ku, Instalowanie urządzeń biurowych, Instalowanie urządzeń elek-
trycznych, Instalowanie urządzeń sanitarnych, Instalowanie urządzeń 
zapobiegających kradzieżom, Instalowanie wewnętrznych ścianek 
działowych, Instalowanie wewnętrznych ścianek działowych w  bu-
dynkach, Instalowanie wykładzin rurowych w przejściach, Instalowa-
nie wyposażenia budynków, Instalowanie wyposażenia kuchennego, 
Instalowanie zabezpieczeń przed przeciągami na  oknach otwiera-
nych pionowo, Instalowanie zasuw, Instalowanie zintegrowanych sie-
ci radiowych, Izolacja rur, Izolacja rurociągów, Izolowanie rurociągów, 
Kładzenie dywanów, Konserwacja akwariów, Konserwacja basenów, 
Konserwacja dachów, Konserwacja dróg, Konserwacja drukarek 3D, 
Konserwacja dzieł sztuki, Konserwacja elektrycznych systemów han-
dlowych, Konserwacja i naprawa bram, Konserwacja i naprawa ciśnie-
niowych urządzeń bezpieczeństwa, Konserwacja i naprawa dotyczą-
ce automatów do zamykania drzwi, Konserwacja i naprawa dronów, 
Konserwacja i  naprawa dźwigów, Konserwacja i  naprawa elektrycz-
nych systemów uziemienia, Konserwacja i  naprawa instalacji drzwi 
automatycznych, Konserwacja i naprawa instalacji do przechowywa-
nia, Konserwacja i naprawa instalacji do przechowywania ropy nafto-
wej i gazu, Konserwacja i naprawa instalacji ogrzewania słonecznego, 
Konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa, Konserwacja i na-
prawa instalacji energii słonecznej, Konserwacja i naprawa instalacji 
geotermicznych, Konserwacja i naprawa kanałów deszczowych, Kon-
serwacja i naprawa kotłów na paliwa stałe, Konserwacja i naprawa ła-
downi, Konserwacja i  naprawa mebli, Konserwacja i  naprawa nart, 
Konserwacja i  naprawa ogrzewania towarzyszącego, Konserwacja 
i naprawa palników, Konserwacja i naprawa piorunochronów, Konser-
wacja i  naprawa podłóg, Konserwacja i  naprawa przemysłowych 
zbiorników ciśnieniowych, Konserwacja i naprawa rurociągów prze-
mysłowych, Konserwacja i naprawa rynien dachowych, Konserwacja 
i naprawa silników, Konserwacja i naprawa sprzętu sportowego, Kon-
serwacja i  naprawa systemów zawierających węże doprowadzające 
płyny, Konserwacja i naprawa systemów wykrywania pożaru, Konser-
wacja i naprawa systemów ewakuacji przeciwpożarowej, Konserwa-
cja i naprawa systemów gaszenia pożaru, Konserwacja i naprawa sys-
temów alarmu przeciwpożarowego, Konserwacja i  naprawa 
systemów kontroli dostępu, Konserwacja i naprawa systemów fizycz-
nej kontroli dostępu, Konserwacja i  naprawa systemów ochrony 
przed piorunami, Konserwacja i naprawa szlabanów automatycznych, 
Konserwacja i  naprawa turbin gazowych, Konserwacja i  naprawa 
urządzeń do oczyszczania wody, Konserwacja i naprawa urządzeń ci-
śnieniowych, Konserwacja i  naprawa zbiorników magazynowych, 
Konserwacja i naprawy budynków, Konserwacja i odnowa dzieł sztu-
ki, Konserwacja lub naprawa maszyn do dojenia [dojarek], Konserwa-
cja lub naprawa palników, Konserwacja maszyn biurowych, Konser-
wacja maszyn do  czyszczenia, Konserwacja maszyn do  pisania, 
Konserwacja maszyn i  sprzętu do  spawania, Konserwacja maszyn 
przemysłowych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instala-
cji fotowoltaicznych, Konserwacja nieelektrycznych kuchennych pły-
tek grzewczych, Konserwacja nieruchomości, Konserwacja obiektów 
inżynierii wodno-lądowej obejmująca wykorzystywanie dyszy ci-
śnieniowych do wystrzeliwania wody zawierającej materiały ścierne, 
Konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej obejmująca wyko-
rzystywanie hydromechanicznego sprzętu tnącego, Konserwacja 
obiektów inżynierii wodno-lądowej obejmująca wykorzystywanie 
hydraulicznego sprzętu tnącego, Konserwacja pneumatycznych na-
rzędzi ręcznych, Konserwacja podłóg drewnianych, Konserwacja 
podłóg laminowanych, Konserwacja podłóg z  imitacji drewna, Kon-
serwacja przewodów, Konserwacja, serwis i  naprawa urządzeń go-
spodarstwa domowego i kuchennych, Konserwacja opon, Konserwa-
cja, serwis i naprawa systemów broni, Konserwacja, serwis i naprawa 
urządzeń i  instalacji do  wytwarzania energii, Konserwacja silników 
spalinowych, Konserwacja silników spalinowych wewnętrznego spa-
lania, Konserwacja sprzętu do  kontroli poziomu zanieczyszczenia 
wody, Konserwacja sprzętu medycznego, Konserwacja sprzętu stoso-
wanego w  usługach cateringowych, Konserwacja systemów odpro-
wadzania nieczystości [szamb], Konserwacja urządzeń automatycz-
nych, Konserwacja urządzeń biurowych, Konserwacja urządzeń 
do  dyktowania, Konserwacja urządzeń do  przetwarzania napojów, 
Konserwacja urządzeń domowych do chłodzenia, Konserwacja urzą-
dzeń i instalacji do wytwarzania energii, Konserwacja urządzeń i na-
rzędzi medycznych, Konserwacja urządzeń oczyszczających wodę, 
Konserwacja znaków, Lakierowanie, Lakierowanie desek, Lakierowa-
nie materiałów z kartonu, Malowanie, Malowanie i lakierowanie, Ma-
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lowanie lub naprawa znaków, Malowanie metalowych powierzchni 
w celu zapobiegania korozji, Malowanie natryskowe, Malowanie na-
tryskowe metali, Malowanie pasów na  nawierzchni, Malowanie po-
wierzchni budynków, Malowanie powierzchni wewnętrznych i  ze-
wnętrznych, Malowanie znaków, Mechaniczne oczyszczanie szlaków 
wodnych, Montaż belkowania dachu, Montaż bram, Montaż drzwi, 
Montaż drzwi i okien, Montaż grillów, Montaż i konserwacja instalacji 
fotowoltaicznych, Montaż i  konserwacja instalacji ogrzewania sło-
necznego, Montaż i naprawa anten, Montaż [instalacja] instalacji ma-
szynowych, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Montaż [insta-
lacja] półek, Montaż instalacji do zmiękczania wody, Montaż instalacji 
kanalizacyjnych, gazowych i  wodociągowych, Montaż instalacji 
na placach budowy, Montaż instalacji przemysłowych, Montaż [insta-
lowanie] systemów przechowywania, Montaż namiotów, Montaż 
ogrodzeń, Montaż okładziny zewnętrznych ścian budynku, Montaż 
okuć do  drzwi, Montaż paneli gipsowych, Montaż płyt ściennych, 
Montaż podłóg drewnianych, Montaż podłóg laminowanych, Montaż 
podłóg podniesionych, Montaż podłóg z  imitacji drewna, Montaż 
półpięter, Montaż produktów odlewniczych, Montaż rusztowań, 
Montaż ścian działowych kartonowo-gipsowych, Montaż silników lot-
niczych, Montaż sprzętu kateringowego, Montaż stojaków i  półek, 
Montaż szafek kuchennych, Montaż tymczasowych barierek, Montaż 
tymczasowych ogrodzeń, Montaż wykładzin kanałów ściekowych, 
Montaż wyposażenia kuchennego, Montaż zestawów półek, Montaż 
zmiękczaczy wody, Mycie pojazdów mechanicznych, Mycie skrzynek 
na ryby, Nadawanie faktury sufitom lub ścianom, Nakładanie antypo-
ślizgowych podłogowych warstw uszczelniających, Nakładanie faktur 
na sufity, Nakładanie farb ochronnych na drewno, Nakładanie farby 
w sprayu, Nakładanie jastrychów, Nakładanie osłon na kable, Nakłada-
nie osłon na światłowody, Nakładanie pokryć powierzchniowych, Na-
kładanie powłok antygraffiti, Nakładanie powłok na baseny pływac-
kie, Nakładanie powłok nieprzemakalnych na  dachy, Nakładanie 
powłok ochronnych na powierzchnie zbiorników, Nakładanie powłok 
ochronnych na  powierzchnie wgłębień, Nakładanie powłok w  celu 
naprawy ścian, Nakładanie powłok w tunelach, Nakładanie wodood-
pornych wykładzin, Nakładanie wylewki posadzkowej, Naprawa apa-
ratów fotograficznych, Naprawa aparatury chirurgicznej, Naprawa 
artykułów z żelaza, Naprawa automatycznych podajników paszy dla 
hodowlanych zwierząt gospodarskich, Naprawa bagażu, Naprawa 
butli z gazem, Naprawa chłodziarek, Naprawa chłodziarek (zamraża-
rek), Naprawa dachów, Naprawa dźwigów, Naprawa elektronicznych 
systemów kasowych, Naprawa elementów silników, Naprawa filtrów 
do maszyn i silników, Naprawa filtrów do mleka, Naprawa filtrów po-
wietrza wlotowego i części do nich, Naprawa filtrów powietrza, Na-
prawa filtrów powietrza wlotowego do maszyn, Naprawa filtrów po-
wietrza i części do nich, Naprawa fotokopiarek, Naprawa generatorów 
elektrycznych oraz silników wiatrowych, Naprawa głębokiej zastawy 
stołowej, Naprawa gogli, Naprawa i  konserwacja artykułów gimna-
stycznych i  sportowych, Naprawa i  konserwacja automatycznych 
skrzyni biegów, Naprawa i konserwacja elektrowni wiatrowych, Na-
prawa i  konserwacja elektrowni falowych, Naprawa i  konserwacja 
elektronicznych paneli wyświetlających, Naprawa i konserwacja ge-
neratorów energii elektrycznej, Naprawa i konserwacja instalacji elek-
tronicznych, Naprawa i konserwacja instrumentów, urządzeń i sprzę-
tu medycznego, Naprawa i  konserwacja instrumentów i  aparatury 
chirurgicznej, Naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycz-
nych, Naprawa i  konserwacja instalacji do  wytwarzania energii, Na-
prawa i konserwacja kontenerów transportowych, Naprawa i konser-
wacja laserowych urządzeń pomiarowych, Naprawa i  konserwacja 
maszyn do budowy dróg, Naprawa i konserwacja maszyn do  robót 
ziemnych, Naprawa i konserwacja maszyn rolniczych, Naprawa i kon-
serwacja maszyn i obrabiarek do obróbki i przetwarzania metali, Na-
prawa i konserwacja narzędzi ogrodniczych, Naprawa i konserwacja 
osi i  części do  nich, Naprawa i  konserwacja pomp zasilających lub 
pomp do podwyższania ciśnienia, Naprawa i konserwacja pomp, Na-
prawa i konserwacja pomp próżniowych, Naprawa i konserwacja pras 
do przetwarzania metali, Naprawa i konserwacja projektorów filmo-
wych, Naprawa i konserwacja przekładni zębatych, Naprawa i konser-
wacja ręcznych skrzyni biegów, Naprawa i  konserwacja rusztowań 
budowlanych oraz platform budowlanych, Naprawa i  konserwacja 
sprzętu kempingowego, Naprawa i konserwacja sprzętu górniczego, 
Naprawa i konserwacja sprzętu do budowy dróg, Naprawa i konser-
wacja sprzętu do  robót ziemnych, Naprawa i  konserwacja sprzętu 
sportowego i do fitnessu, Naprawa i konserwacja sprężarek, Naprawa 
i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia, Naprawa i konser-

wacja urządzeń multimedialnych, Naprawa i  konserwacja urządzeń 
fotograficznych, Naprawa i  konserwacja urządzeń elektronicznych, 
Naprawa i konserwacja urządzeń do chłodzenia, Naprawa i konserwa-
cja urządzeń do suszenia, Naprawa i renowacja artykułów gospodar-
stwa domowego, Naprawa i  renowacja mebli, Naprawa instalacji 
do użytku w produkcji metalu, przetwarzaniu metalu i obróbce meta-
lu, Naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię, Naprawa instalacji 
do zaopatrzenia w wodę, Naprawa instalacji i maszyn produkujących 
biogaz, Naprawa instalacji sanitarnych, Naprawa instalacji, urządzeń 
i maszyn do produkcji energii, Naprawa, konserwacja, tankowanie i ła-
dowanie pojazdów, Naprawa konstrukcji wykorzystywanych w  wa-
runkach wysokiej temperatury, Naprawa kontenerów transporto-
wych, Naprawa koryt do karmienia, Naprawa linii wysokiego napięcia, 
Naprawa lornetek, Naprawa lub konserwacja automatów sprzedają-
cych, Naprawa lub konserwacja broni palnej, Naprawa lub konserwa-
cja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, Naprawa lub konserwa-
cja elektrycznych urządzeń i  instalacji do  gotowania, Naprawa lub 
konserwacja gazowych podgrzewaczy wody, Naprawa lub konserwa-
cja generatorów energii elektrycznej, Naprawa lub konserwacja garn-
ków i rondli kuchennych, Naprawa lub konserwacja instalacji do my-
cia pojazdów, Naprawa lub konserwacja inkubatorów jaj, Naprawa lub 
konserwacja instalacji weterynaryjnych, Naprawa lub konserwacja 
klatek do hodowli piskląt, Naprawa lub konserwacja konsumenckich 
urządzeń elektrycznych, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urzą-
dzeń do  nurkowania, Naprawa lub konserwacja młynów do  paszy, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do załadunku-rozładun-
ku, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń do  zbioru upraw, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i instrumentów testujących, Napra-
wa lub konserwacja maszyn i przyrządów pomiarowych, Naprawa lub 
konserwacja maszyn i  urządzeń do  produkcji papieru, Naprawa lub 
konserwacja maszyn i urządzeń drukarskich lub introligatorskich, Na-
prawa lub konserwacja maszyn i  przyrządów optycznych, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i  urządzeń do  produkcji wyrobów gumo-
wych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń medycznych, Na-
prawa lub konserwacja mikserów do paszy, Naprawa lub konserwacja 
maszyn i urządzeń do przetwarzania napojów, Naprawa lub konser-
wacja maszyn i urządzeń do obróbki papieru, Naprawa lub konserwa-
cja maszyn i  systemów do produkcji obwodów scalonych, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń do przetwórstwa chemicznego, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi do przetwarzania włó-
kien roślinnych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do kru-
szenia odpadów, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi rolni-
czych, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń do  produkcji 
wyrobów szklanych, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń 
budowlanych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń ustalają-
cych częstotliwość sygnału wizyjnego, Naprawa lub konserwacja ma-
szyn i  systemów do produkcji półprzewodników, Naprawa lub kon-
serwacja maszyn i  urządzeń do  uprawy ziemi, Naprawa lub 
konserwacja maszyn i  urządzeń kinematograficznych, Naprawa lub 
konserwacja maszyn i urządzeń rozrywkowych, Naprawa lub konser-
wacja maszyn i urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych, Na-
prawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń do  malowania, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń mrożących, Naprawa lub konser-
wacja maszyn i przyrządów szewskich, Naprawa lub konserwacja ma-
szyn do szycia, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń włókien-
niczych, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń górniczych, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, Naprawa lub 
konserwacja maszyn i urządzeń do pakowania lub owijania, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i  urządzeń fotograficznych, Naprawa lub 
konserwacja maszyn i  urządzeń do  dystrybucji lub kontroli energii, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi do obróbki metali, Na-
prawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do obróbki drewna, Napra-
wa lub konserwacja maszyn i  urządzeń do  przemysłu drzewnego, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi do połowu ryb, Naprawa 
lub konserwacja maszyn o napędzie silnikowym do czyszczenia pod-
łóg, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji miazgi 
drzewnej, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do prasowa-
nia odpadów, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do prze-
twarzania żywności, Naprawa lub konserwacja maszyn do przetwa-
rzania tytoniu, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do użytku 
w męskich zakładach fryzjerskich, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń do użytku w salonach piękności, Naprawa lub konserwacja 
maszyn i urządzeń do produkcji fornirów, Naprawa lub konserwacja 
maszyn i urządzeń do produkcji sklejki, Naprawa lub konserwacja ma-
szyn i  urządzeń do  przetwarzania żywności lub napojów, Naprawa 
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lub konserwacja maszyn i  urządzeń elektronicznych, Naprawa lub 
konserwacja mechanicznych systemów parkingowych, Naprawa lub 
konserwacja maszyn drukarskich, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń introligatorskich, Naprawa lub konserwacja nieelektrycz-
nych urządzeń i  instalacji do  gotowania, Naprawa lub konserwacja 
pomp, Naprawa lub konserwacja pieców przemysłowych, Naprawa 
lub konserwacja pras do paszy, Naprawa lub konserwacja przemysło-
wych zmywarek do naczyń, Naprawa lub konserwacja pralek przemy-
słowych, Naprawa lub konserwacja projektorów filmowych, Naprawa 
lub konserwacja rzutników, Naprawa lub konserwacja silników elek-
trycznych, Naprawa lub konserwacja sprzętu stacji benzynowych, Na-
prawa lub konserwacja sprzętu do kontroli poziomu zanieczyszczenia 
wody, Naprawa lub konserwacja statków, Naprawa lub konserwacja 
szyldów, Naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego, Naprawa 
lub konserwacja sprzętu wędkarskiego, Naprawa lub konserwacja 
transporterów (przenośników), Naprawa lub konserwacja urządzeń 
i instrumentów laboratoryjnych, Naprawa lub konserwacja urządzeń 
do  gotowania do  celów przemysłowych, Naprawa lub konserwacja 
urządzeń do oczyszczania wody, Naprawa lub konserwacja urządzeń 
do rozdrabniania paszy, Naprawa lub konserwacja urządzeń do par-
kowania rowerów, Naprawa lub konserwacja urządzeń i  instalacji 
do gotowania, Naprawa lub konserwacja urządzeń do gotowania, Na-
prawa lub konserwacja urządzeń do uzdatniania wody do celów prze-
mysłowych, Naprawa lub konserwacja wanien, Naprawa lub utrzyma-
nie zakładów chemicznych, Naprawa maszyn, Naprawa maszyn 
biurowych, Naprawa maszyn budowlanych i  sprzętu budowlanego, 
Naprawa maszyn do obróbki odpadów przemysłowych, Naprawa ma-
szyn do  przetwarzania odpadów organicznych, Naprawa maszyn 
i sprzętu do obróbki metali, Naprawa maszyn i sprzętu medycznego, 
Naprawa maszyn i urządzeń do gier, Naprawa maszyn i urządzeń biu-
rowych, Naprawa maszyn na sprzężone powietrze, Naprawa maszyn 
przemysłowych, Naprawa misek klozetowych ze  zintegrowanymi 
bidetowymi dyszami wodnymi, Naprawa narzędzi, Naprawa nieelek-
trycznych kuchennych płytek grzewczych, Naprawa niewielkich arty-
kułów metalowych, Naprawa obuwia, toreb i  pasków, Naprawa od-
biorników radiowych, Naprawa odbiorników radiowych lub 
telewizyjnych, Naprawa odkurzaczy, Naprawa ogrodzeń, Naprawa 
okularów, Naprawa okularów przeciwsłonecznych, Naprawa oścież-
nic drzwiowych, Naprawa osi do maszyn, Naprawa osi do pojazdów, 
Naprawa osłon przeciwsłonecznych, Naprawa parasoli, Naprawa pa-
rasoli przeciwsłonecznych, Naprawa pieców przemysłowych, Napra-
wa płytek, Naprawa podłóg drewnianych, Naprawa podłóg lamino-
wanych, Naprawa podłóg z  imitacji drewna, Naprawa pojemników 
pod ciśnieniem, Naprawa pokryć podłogowych, Naprawa pomp, Na-
prawa przyrządów optycznych, Naprawa rusztowań, Naprawa sprzę-
tu do gry w bilard, Naprawa sprzętu do kontroli poziomu zanieczysz-
czenia wody, Naprawa sprzętu do  nawigacji powietrznej, Naprawa 
sprzętu elektrycznego, Naprawa sprzętu elektrycznego i  instalacji 
elektrotechnicznych, Naprawa sprzętu sportowego, Naprawa sprzętu 
wędkarskiego, Naprawa systemów do  przerobu odpadów zwierzę-
cych, Naprawa systemów doprowadzania gazu, Naprawa systemów 
kanalizacji, Naprawa systemów stereo, Naprawa szyldów, Naprawa 
telewizorów, Naprawa toreb, Naprawa toreb lub worków, Naprawa 
turbin, Naprawa urządzeń do  filtrowania powietrza, Naprawa urzą-
dzeń do gotowania, Naprawa urządzeń do suszenia, Naprawa urzą-
dzeń do  wytwarzania pary, Naprawa urządzeń do  zaopatrzenia 
w wodę, Naprawa urządzeń elektronicznych, Naprawa urządzeń elek-
trycznych, Naprawa urządzeń fotograficznych, Naprawa urządzeń 
gospodarstwa domowego i kuchennych, Naprawa urządzeń i instala-
cji do wytwarzania energii, Naprawa urządzeń oświetleniowych, Na-
prawa uszkodzeń po  pożarze, Naprawa walizek, Naprawa wanien, 
Naprawa wyposażenia sklepów, Naprawa wyrobów jubilerskich, Na-
prawa zabawek lub lalek, Naprawa żagli, Naprawa zamrażarek, Napra-
wa zegarków, Naprawa zegarów, Naprawcze roboty budowlane, Na-
prawy betonu, Naprawy elementów betonowych, Naprawy lub 
konserwacja zbiorników zasobnikowych, Naprawy ozdób osobistych, 
Naprawy podwodne, Naprawy znaków, Nastawianie ostrzy do pił, Na-
świetlanie przyrządów medycznych, Nawadnianie gruntów, Nitowa-
nie, Obróbka przeciwkorozyjna, Obsługa techniczna i naprawa wod-
nicy balastowej, Oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni 
niemetalowych, Oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni 
metalowych, Oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni, 
Oczyszczanie ulic, Oczyszczanie zbiorników na  wodę, Odnawianie 
dzieł sztuki, Odnawianie kuchni, Odnawianie maszyn przemysło-
wych, Odnawianie wanien, Odnawianie wnętrz budynków, Odnawia-

nie wyposażenia łazienek, Odnowa maszyn i  silników zużytych lub 
częściowo zniszczonych, Odnowa, naprawa i konserwacja mebli, Od-
nowa pomp próżniowych i części do nich, Odnowa silników zużytych 
lub częściowo zniszczonych, Odśnieżanie, Odświeżanie srebra (nakła-
danie nowej powłoki), Odwierty gazu i ropy naftowej, Ostrzenie na-
rzędzi wiertniczych, Ostrzenie noży, Ostrzenie noży do  kosiarek, 
Ostrzenie noży kuchennych, Ostrzenie nożyczek, Ostrzenie noży-
czek i  noży kuchennych, Ostrzenie ostrzy kosiarek do  trawy, Osu-
szanie terenów, Piaskowanie podłóg, Podwodne oczyszczanie stru-
mieniowo-ścierne powierzchni niemetalowych, Podwodne 
oczyszczanie strumieniowo-ciśnieniowe powierzchni metalowych, 
Podwodne oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni meta-
lowych, Pogłębianie podwodne, Pokrywanie dachów papą, Pokrywa-
nie odpływów, Polerowanie betonu, Polerowanie biżuterii, Polerowa-
nie (czyszczenie), Polerowanie i  nadawanie połysku, Pompowanie 
i czyszczenie szamb, Pompowanie i czyszczenie szamb wykorzystują-
cych bakterie do  przeróbki ścieków, Pompowanie szamb, Ponowna 
obróbka powierzchni dachów, Ponowne czernienie broni, Ponowne 
czernienie karabinów, Ponowne oprawianie biżuterii, Ponowne 
ostrzenie łyżew, Ponowne ostrzenie noży, Ponowne ostrzenie noży-
czek, Porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się rur wodno-ka-
nalizacyjnych, Porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się do-
łów gnilnych, Porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się 
tłuszczowników, Powlekanie betonu, Powlekanie kanałów ścieko-
wych, Powlekanie [malowanie], Powlekanie murów, Powlekanie 
przewodów, Powlekanie rur, Prace konserwacyjne na autostradach, 
Pralnie samoobsługowe, Pranie dzianiny, Przebudowa i odnowa silni-
ków, Przebudowa sprzęgieł, Przebudowa trzpieni obrotowych, Prze-
gląd maszyn, Przegląd silników, Przekształcanie pomieszczeń sklepo-
wych, Przetykanie układów rurociągów wykorzystywanych 
w  przemyśle wytwórczym, Przetykanie układów rurociągów wyko-
rzystywanych w przemyśle rafinacyjnym, Przygotowywanie pól roz-
sączających ścieki, Regeneracja maszyn zużytych lub częściowo 
zniszczonych, Regeneracja silników, Regeneracja silników zużytych 
lub częściowo zniszczonych, Regeneracja sprzęgieł, Regularne serwi-
sowanie urządzeń do chłodzenia, Regulowanie palników olejowych, 
Regulowanie i  naprawa palników olejowych, Remont maszyn, Re-
mont nieruchomości, Remontowanie trzpieni obrotowych, Renowa-
cja betonu, Renowacja bojlerów przemysłowych, Renowacja dzieł ar-
chitektonicznych, Renowacja instalacji elektrycznych, Renowacja 
instalacji przemysłowych, Renowacja kuchni, Renowacja maszyn, Re-
nowacja, naprawa i  konserwacja przewodów instalacji elektrycznej, 
Renowacja pomieszczeń sprzedaży detalicznej, Renowacja powłok 
cynowych, Renowacja punktów sprzedaży detalicznej, Renowacja 
wnętrz pomieszczeń handlowych, Restaurowanie dzieł sztuki, Roz-
bieranie dróg, Rozbiórka rusztowań, Serwis elektrycznych urządzeń 
konsumenckich, Serwis i naprawa mechanicznych platform dostępo-
wych, Serwis i naprawa platform roboczych unoszących, Serwis i na-
prawa urządzeń do podnoszenia, Serwis maszyn i urządzeń produk-
cyjnych, Serwis urządzeń elektronicznych, Serwis urządzeń i instalacji 
do  wytwarzania energii, Serwis w  sytuacjach awaryjnych urządzeń 
do  zaopatrzenia w  gaz, Serwis w  sytuacjach awaryjnych urządzeń 
do zaopatrzenia w energię elektryczną, Serwisowanie bojlerów prze-
mysłowych, Serwisowanie dźwigów, Serwisowanie obrabiarek, Ser-
wisowanie przewodów, Serwisowanie sieci elektrycznych, Smarowa-
nie silników, Spawanie do celów naprawczych, Spoinowanie murów, 
Sprzątanie bojlerów przemysłowych, Sprzątanie budynków i terenów 
przemysłowych, Sprzątanie dróg dojazdowych na budowy, Sprząta-
nie nieruchomości, Sprzątanie placów budowy, Sprzątanie pomiesz-
czeń na  ładunki, Sprzątanie terenów miejskich, Sprzątanie terenów 
publicznych, Sprzątanie toalet publicznych, Stawianie barierek 
ochronnych przeciwtłumowych, Stawianie ogrodzeń zabezpieczają-
cych, Stawianie szalunków, Stawianie szalunków wznoszących, Sta-
wianie szyldów, Stawianie tablic reklamowych, Stawianie tablic wy-
stawowych, Stawianie trybun, Stawianie tymczasowych siedzeń, 
Stawianie ulicznych barierek ochronnych, Stawianie znaków, Steryli-
zacja narzędzi chirurgicznych, Sterylizacja narzędzi medycznych, Sto-
larstwo [naprawa], Strojenie instrumentów muzycznych, Strojenie 
pianin lub fortepianów, Szlifowanie podłóg, Sztuczne naśnieżanie, 
Tapetowanie, Tworzenie faktury ścian, Udzielanie informacji dotyczą-
cych naprawy lub konserwacji kotłów, Udzielanie informacji dotyczą-
cych restauracji mebli, Udzielanie informacji dotyczących naprawy 
sprzętu do  bilardu, Udzielanie informacji dotyczących naprawy lub 
konserwacji maszyn i  systemów do  produkcji półprzewodników, 
Udzielanie informacji, porad i konsultacji na temat czyszczenia, Udzie-
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lanie informacji w związku z naprawą lub konserwacją urządzeń i in-
stalacji do gotowania, Udzielanie informacji w związku z naprawą lub 
konserwacją nieelektrycznych urządzeń i  instalacji do  gotowania, 
Udzielanie informacji w  związku z  naprawą lub konserwacją elek-
trycznych urządzeń i  instalacji do  gotowania, Udzielanie informacji 
w  związku z  naprawą torebek lub worków, Udzielanie informacji 
w  związku z  naprawą sprzętu sportowego, Udzielanie informacji 
w związku z naprawą maszyn i urządzeń do gier, Udzielanie informacji 
związanych z  naprawą lub konserwacją maszyn i  urządzeń malują-
cych, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją 
maszyn i urządzeń do przetwarzania żywności lub napojów, Udziela-
nie informacji związanych z naprawą lub konserwacją garnków i ron-
dli do  gotowania, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub 
konserwacją maszyn i urządzeń budowlanych, Udzielanie informacji 
związanych z  usługami polerowania podłóg, Udzielanie informacji 
związanych z  naprawą lub konserwacją maszyn o  napędzie silniko-
wym do czyszczenia podłóg, Udzielanie informacji związanych z na-
prawą mat tatami, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub 
konserwacją silników elektrycznych, Udzielanie informacji związa-
nych z naprawą lub konserwacją aparatury i instrumentów laborato-
ryjnych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
maszyn do  szycia, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub 
konserwacją pralek przemysłowych, Udzielanie informacji związa-
nych z  naprawą lub konserwacją palników, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją sprzętu do kontroli poziomu 
zanieczyszczenia wody, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
i konserwacją okularów, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją maszyn i urządzeń kinematograficznych, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i systemów 
do  produkcji układów scalonych, Udzielanie informacji związanych 
z  naprawą lub konserwacją elektrycznych urządzeń do  oświetlania, 
Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją urzą-
dzeń do parkowania rowerów, Udzielanie informacji związanych z na-
prawą lub konserwacją maszyn i urządzeń włókienniczych, Udziela-
nie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją maszyn 
i aparatury medycznej, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją maszyn i urządzeń do obróbki chemicznej, Udziela-
nie informacji związanych z naprawą lub konserwacją sprzętu sporto-
wego, Udzielanie informacji związanych z  usługami czyszczenia 
zbiorników zasobnikowych, Udzielanie informacji związanych z  na-
prawą lub konserwacją maszyn i  urządzeń do  mrożenia, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją pieców przemysło-
wych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
maszyn i urządzeń rozrywkowych, Udzielanie informacji związanych 
z ostrzeniem nożyczek i noży kuchennych, Udzielanie informacji zwią-
zanych z usługami sprzątania ulic, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją maszyn i przyrządów wędkarskich, Udzie-
lanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją urządzeń 
i maszyn introligatorskich, Udzielanie informacji związanych z napra-
wą lub konserwacją wanien, Udzielanie informacji związanych z na-
prawą lub konserwacją pomp, Udzielanie informacji związanych z na-
prawą lub konserwacją maszyn drukarskich, Udzielanie informacji 
związanych z  naprawą lub konserwacją mechanicznych systemów 
parkingowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub kon-
serwacją maszyn i  urządzeń do  zagęszczania odpadów, Udzielanie 
informacji związanych z  naprawą okularów, Udzielanie informacji 
związanych z  naprawą lub konserwacją maszyn i  urządzeń biuro-
wych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
przemysłowych instalacji i  urządzeń chemicznych, Udzielanie infor-
macji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do oczyszcza-
nia wody, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwa-
cją maszyn i  przyrządów do  produkcji butów, Udzielanie informacji 
związanych z  naprawą lub konserwacją urządzeń do  gotowania, 
Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją szyl-
dów, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją 
maszyn i  przyrządów rolniczych, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją generatorów energii, Udzielanie informa-
cji związanych z naprawą i konserwacją pieców, Udzielanie informacji 
związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, Udzielanie informacji 
związanych z  usługami czyszczenia szamb, Udzielanie informacji 
związanych z  instalacją maszyn, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją maszyn sprzedających, Udzielanie infor-
macji związanych z naprawą lub konserwacją sprzętu stacji benzyno-
wych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
samochodów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub kon-

serwacją maszyn do  przetwarzania tytoniu, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i przyrządów optycz-
nych, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją 
maszyn i urządzeń do pakowania lub owijania, Udzielanie informacji 
związanych z  naprawą lub konserwacją zbiorników zasobnikowych, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją instala-
cji do mycia pojazdów, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją maszyn i narzędzi do obróbki metali, Udzielanie in-
formacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń 
do  produkcji wyrobów szklanych, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń fotograficznych, Udzie-
lanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją przemysło-
wych zmywarek do  naczyń, Udzielanie informacji związanych z  na-
prawą i  konserwacją sprzętu stajennego, Udzielanie informacji 
związanych z  naprawą lub konserwacją konsumenckich urządzeń 
elektrycznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub kon-
serwacją maszyn i urządzeń do kruszenia odpadów, Udzielanie infor-
macji związanych z  naprawą lub konserwacją maszyn i  urządzeń 
do  przetwarzania tworzyw sztucznych, Układanie dachówki, muro-
wanie lub murowanie z  bloczków, Układanie dywanów, Układanie 
kabli, Układanie kabli naziemnych, Układanie kabli podmorskich, 
Układanie kabli podwodnych, Układanie kabli ziemnych, Układanie 
parkietów, Układanie płytek podłogowych, Układanie podłóg war-
stwowych, Układanie pokryć podłogowych, Układanie pokryć sufi-
tów, Układanie przewodów głównych, Układanie sufitów, Układanie 
sztucznej nawierzchni, Układanie wykładziny dywanowej, Usługi ci-
śnieniowego fugowania, Usługi czyszczenia basenów, Usługi czysz-
czenia biur, Usługi czyszczenia kanalizacji, Usługi czyszczenia kotłów, 
Usługi czyszczenia przemysłowego, Usługi czyszczenia rur, Usługi 
czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, Usługi czyszczenia strumie-
niem wody pod ciśnieniem, Usługi czyszczenia w zakresie sprzątania 
gospodarstwa domowego, Usługi czyszczenia w zakresie sprzątania 
biur, Usługi dekoracyjnego malowania wnętrz domów, Usługi czysz-
czenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, Usługi doradcze do-
tyczące renowacji nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące instala-
cji sprzętu hydraulicznego, Usługi doradcze dotyczące instalacji 
sprzętu audiowizualnego, Usługi doradcze dotyczące instalacji wind 
osobowych, Usługi doradcze w  zakresie instalacji systemów grzew-
czych na paliwa stałe, Usługi doradcze w zakresie konserwacji budyn-
ków, Usługi doradcze w zakresie konserwacji systemów kontroli śro-
dowiska, Usługi doradcze w  zakresie naprawy konstrukcji inżynierii 
wodno-lądowej, Usługi doradcze w zakresie naprawy systemów kon-
troli środowiska, Usługi doradcze w zakresie projektów obróbki po-
wierzchni, Usługi doradcze w zakresie kładzenia rur, Usługi doradcze 
w zakresie renowacji rowów, Usługi doradcze w zakresie naprawy in-
stalacji wodociągowych, Usługi doradcze w  zakresie instalacji elek-
trowni, Usługi doradcze w zakresie instalacji silników, Usługi doradcze 
w  zakresie konserwacji instalacji wodociągowych, Usługi doradcze 
w zakresie konserwacji mocowań, Usługi doradcze w zakresie konser-
wacji płytek wzorcowych, Usługi doradcze w zakresie dbania o płytki 
wzorcowe, Usługi doradcze w zakresie instalacji systemów wodocią-
gowych, Usługi doradcze w zakresie instalacji pomp, Usługi doradcze 
w zakresie instalacji skrzyni biegów, Usługi doradcze w zakresie insta-
lacji generatorów, Usługi doradcze związane z  instalacją mocowań, 
Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki budynko-
wej, Usługi doradcze związane z konserwacją i naprawą sprzętu me-
chanicznego i elektrycznego, Usługi doradcze związane z  instalacją 
urządzeń oświetleniowych, Usługi doradcze związane z  instalacją 
sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Usługi doradcze związane 
z  instalacją sprzętu przeciwpożarowego, Usługi elektryków, Usługi 
hydrauliczne i  szklarskie, Usługi informacyjne dotyczące renowacji 
budynków, Usługi informacyjne w zakresie konserwacji systemów za-
bezpieczających, Usługi informacyjne związane z instalacją systemów 
zabezpieczających, Usługi instalacji dachów, Usługi instalacji maszyn, 
Usługi instalacyjne platform roboczych i budowlanych, Usługi instala-
cyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform roboczych i bu-
dowlanych, Usługi izolacyjne, Usługi konserwacji i  zabezpieczenia 
dzieł sztuki, Usługi konserwacji maszyn, Usługi konserwacji podłóg, 
Usługi konserwacji rur, Usługi konserwacyjne na rzecz placówek spor-
towych, Usługi malarskie, Usługi malowania dekoracyjnego, Usługi 
malowania domów, Usługi malowania znaków, Usługi mechaniczne, 
Usługi modernizacji i  przekształcania maszyn, Usługi montażowe 
rusztowań budowlanych, Usługi montażu kuchni, Usługi mycia ciśnie-
niowego, Usługi napełniania gaśnic, Usługi naprawcze urządzeń elek-
trycznych gospodarstwa domowego, Usługi naprawcze w  zakresie 
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silników, Usługi naprawcze w zakresie elektronicznego sprzętu bizne-
sowego, Usługi naprawcze w  zakresie pokryć schodów, Usługi na-
prawcze w zakresie pokryć podłóg, Usługi naprawcze w zakresie po-
kryć ścian, Usługi naprawy i  konserwacji okularów, Usługi naprawy 
kotłów, Usługi naprawy sprzętu medycznego, Usługi oczyszczania 
ulic, Usługi odladzania samolotów, Usługi odnawiania mieszkań, Usłu-
gi odnawiania obrazów, Usługi opróżniania [czyszczenia], Usługi 
ostrzenia, Usługi przepompowywania cieczy, Usługi renowacji w za-
kresie rur odpływowych, Usługi renowacji w zakresie rur do dostar-
czania wody, Usługi sprzątania, Usługi sprzątania miejsc popełnienia 
przestępstw, Usługi stawiania znaków, Usługi sterylizacji sprzętu 
ochrony indywidualnej, Usługi stolarskie [naprawa konstrukcji drew-
nianych], Usługi suchych doków, Usługi układania przewodów elek-
trycznych, Usługi usuwania odpadów niebezpiecznych, Usługi 
uszczelniania wnętrz, Usługi w zakresie eliminacji zakłóceń dla urzą-
dzeń elektrycznych, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Usługi 
w zakresie instalowania kotew do murów szczelinowych, Usługi w za-
kresie kontroli erozji gleb, Usługi w zakresie kopania w ziemi w celu 
weryfikacji położenia uzbrojenia, Usługi w zakresie malowania i prac 
dekoratorskich, Usługi w  zakresie montażu rusztowań, Usługi w  za-
kresie napraw znaków, Usługi w  zakresie napraw kanałów, Usługi 
w zakresie napraw przewodów, Usługi w zakresie napraw wymienni-
ków ciepła, Usługi w zakresie oczyszczania przez szorowanie, Usługi 
w zakresie oczyszczania przez piaskowanie, Usługi w zakresie okrywa-
nia [zabezpieczania] budynków zakładów przemysłowych w  celu 
ich konserwacji, Usługi w zakresie powlekania w celu konserwacji in-
stalacji zakładów budowy maszyn okrętowych, Usługi w zakresie po-
wlekania w celu naprawy instalacji zakładów inżynierii przemysłowej, 
Usługi w zakresie powlekania podłóg, Usługi w zakresie powlekania 
w  celu naprawy instalacji zakładów budowy maszyn okrętowych, 
Usługi w zakresie smarowania, Usługi w zakresie stawiania ogrodzeń, 
Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Usługi wykonawców 
w  zakresie płyt gipsowych, Usługi zabezpieczania przed korozją, 
Usługi zabezpieczania przed wilgocią, Usługi zamiatania ulic, Usługi 
znakowania nawierzchni, Ustawianie ostrzy do  pił, Ustawianie pie-
ców, Usuwanie azbestu, Usuwanie graffiti, Usuwanie odpadów [usługi 
czyszczenia], Usuwanie plam, Usuwanie rdzy, Usuwanie wycieków, 
Uszczelnianie i rozbieranie dróg, Utrzymanie i konserwacja kręgielni, 
Wciąganie maszyn związanych z  instalacją, naprawą i  budownic-
twem, Wiercenie, Wykonywanie obrzutki na  basenach pływackich, 
Wykonywanie obrzutki w tunelach, Wymiana akumulatorów, Wymia-
na baterii, Wymiana hamulców, Wymiana świateł, Wynajem i konser-
wacja podestów roboczych, Wynajem sprzętu do sterylizacji środków 
ochrony indywidualnej (ŚOI), Wyposażanie wnętrz biur, Wyposażanie 
wnętrz pomieszczeń firmowych, Wywóz odpadów [czyszczenie], 
Wznoszenie budynków prefabrykowanych, Wznoszenie przesuw-
nych szalunków, Wznoszenie rusztowań dla budownictwa lądowo
-wodnego, Wznoszenie rusztowań do celów budowlanych i konstruk-
cyjnych, Wznoszenie ścian osłonowych, Wznoszenie szalunków dla 
inżynierii wodno-lądowej, Wznoszenie szalunków do celów budowla-
nych i konstrukcyjnych, Wznoszenie szalunków do renowacji i konser-
wacji, Wznoszenie tymczasowych konstrukcji przeznaczonych na im-
prezy na  świeżym powietrzu, Zabezpieczanie przeciwwilgociowe 
piwnic, Zabezpieczanie przed korozją, Zakładanie instalacji geoter-
micznych, Zakładanie mostowych złącz kompensacyjnych, Zamiata-
nie dróg, Zbieranie śmieci [zbiórka odpadów], Znakowanie po-
ziome dróg .

(111) 355640 (220) 2022 02 18 (210) 540014
(151) 2022 06 29 (441) 2022 03 07
(732) MIGUT MICHAŁ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FLYCARS
(510), (511) 35 Usługi aukcyjne, Doradztwo w zakresie wyceny zamó-
wień sprzedaży, Agencje eksportowe i importowe, Administrowanie 
sprzedażą, Agencje importu-eksportu towarów, Agencje importowe 
i eksportowe, Dostarczanie informacji dotyczących produktów kon-
sumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji 
handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji konsumentom 
na  temat towarów i  usług, Dostarczanie informacji za  pośrednic-
twem internetu na  temat sprzedaży samochodów, Elektroniczne 
przetwarzanie zamówień, Zarządzanie w zakresie zamówień w han-
dlu, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wy-
borze towarów i  usług, Informacje i  doradztwo w  zakresie handlu 

zagranicznego, Nabywanie towarów i  usług dla innych firm, Naby-
wanie towarów w  imieniu innych przedsiębiorstw, Negocjowanie 
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie 
i  zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za  pośrednic-
twem systemów telekomunikacji, Negocjowanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, Negocjowanie umów kupna i  sprzedaży 
towarów, Organizowanie zakupu towarów na  rzecz osób trzecich, 
Organizowanie usług wynikających z  umów z  osobami trzecimi 
[handel], Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, 
Pośrednictwo w  kontraktach na  kupno i  sprzedaż produktów, Po-
średnictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub 
komputerowych [Internet], Pośredniczenie i  zawieranie transakcji 
handlowych dla osób trzecich, Pozyskiwanie umów kupna i sprzeda-
ży towarów i  usług, na  rzecz innych, Pozyskiwanie umów na  rzecz 
innych, odnośnie kupna i  sprzedaży towarów, Pozyskiwanie umów 
na  rzecz osób trzecich związanych ze  sprzedażą towarów, Pozyski-
wanie umów na  rzecz innych odnośnie świadczenia usług, Usługi 
importowo-eksportowe, Usługi w zakresie zamówień online .

(111) 355641 (220) 2022 03 04 (210) 540632
(151) 2022 06 29 (441) 2022 03 14
(732) ŁĄKA JAROSŁAW, Elbląg (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STOLMEO
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu .

(111) 355642 (220) 2022 02 23 (210) 540231
(151) 2022 07 01 (441) 2022 03 14
(732) RUTA MARCIN, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDU GATE
(540) 

(591) fioletowy, jasnofioletowy
(531) 29 .01 .05, 29 .01 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .17, 26 .11 .03, 
26 .11 .06, 26 .11 .10, 26 .11 .12
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport .

(111) 355643 (220) 2022 03 06 (210) 540638
(151) 2022 07 01 (441) 2022 03 14
(732) ECO-CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4GEN
(540) 

(591) różowy, niebieski, fioletowy, czarny, biały
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .23, 27 .07 .01, 27 .07 .11, 27 .07 .21, 29 .01 .15, 
26 .11 .03, 26 .11 .06, 26 .11 .10, 26 .11 .12, 26 .03 .23
(510), (511) 42 Doradztwo technologiczne w zakresie produkcji i uży-
wania energii, Badania w dziedzinie energii, Doradztwo w zakresie 
oszczędności energii, Porady techniczne związane z  działaniami 
mającymi na celu oszczędzanie energii, Prowadzenie badań i opra-
cowywanie projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem 
naturalnych źródeł energii, Projektowanie i opracowywanie oprogra-
mowania do sterowania, regulacji i monitorowania systemów ener-
gii słonecznej, Projektowanie i  opracowywanie oprogramowania 
komputerowego do  sterowania procesami, Rejestrowanie danych 
dotyczących zużycia energii w budynkach, Wynajem liczników do re-
jestrowania zużycia energii, Usługi doradcze dotyczące zużycia ener-
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gii, Udzielanie informacji związanych z badaniami i opracowaniami 
projektów technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych 
źródeł energii, Udzielanie informacji związanych z badaniami tech-
nologicznymi, Udzielanie porad technicznych związanych ze środka-
mi oszczędności energii .

(111) 355644 (220) 2022 03 04 (210) 540625
(151) 2022 07 05 (441) 2022 03 21
(732) WATAHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Przasnysz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALANTERIA ROYAL
(540) 

(591) żółty, ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .05 .11, 17 .02 .01, 17 .02 .02, 
26 .11 .01, 26 .11 .05, 26 .11 .12
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie [biżuteria], Wyroby jubilerskie, 
Wyroby biżuteryjne, Przyrządy zegarmistrzowskie, Przyrządy chro-
nometryczne, Biżuteria, Przyrządy chronologiczne, Pudełka na biżu-
terię i pudełka na zegarki, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki 
do nich, Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, 
Przyrządy do  mierzenia czasu, Bransoletki identyfikacyjne [biżute-
ria], Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, 
Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do  użytku osobistego, 
Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi me-
talami lub kamieniami i ich imitacjami, 18 Parasolki i parasole (duże), 
Laski do  chodzenia, Wyroby rymarskie, bicze i  ubrania dla zwie-
rząt, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i  inne artykuły służące 
do przenoszenia, Parasole i parasolki, Laski, kijki marszowe i trekkin-
gowe, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Pomoc w  prowa-
dzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i  administrowanie 
działalnością gospodarczą, Usługi handlu detalicznego w odniesie-
niu do akcesoriów odzieżowych, Usługi aukcyjne, Administrowanie 
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Agencje importowe i eks-
portowe, Agencje eksportowe i  importowe, Agencje importu-eks-
portu towarów, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, 
Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych 
za  pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji handlowych 
konsumentom, Dostarczanie informacji konsumentom na temat to-
warów i usług, Elektroniczne przetwarzanie zamówień .

(111) 355645 (220) 2022 03 07 (210) 540674
(151) 2022 07 05 (441) 2022 03 21
(732) TFM TEN FAJNY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKI MISTER
(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .17, 27 .05 .24, 09 .03 .04, 
09 .03 .13, 09 .03 .20, 26 .04 .01, 26 .04 .05, 26 .04 .16, 26 .04 .18, 26 .04 .22

(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Organiza-
cja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przepro-
wadzanie konkursów piękności, Organizacja imprez rozrywkowych, 
Organizacja konkursów piękności, Organizowanie ceremonii wręcza-
nia nagród, Organizowanie gal, Organizowanie i prezentowanie po-
kazów rozrywkowych dotyczących stylu i mody, Organizowanie im-
prez w celach rozrywkowych, Organizowanie konkursów piękności, 
Organizowanie pokazów w  celach rozrywkowych, Organizowanie 
rozrywki, Prowadzenie konkursów piękności, Prowadzenie imprez 
rozrywkowych, Przeprowadzanie konkursów piękności, Rozrywka 
w formie pokazów mody, Rozrywka w postaci konkursów piękności .

(111) 355646 (220) 2022 03 10 (210) 540810
(151) 2022 07 05 (441) 2022 03 21
(732) GURBIEL DANIEL FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA LUO, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LUO
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria damska, Amulety będące biżute-
rią, Amulety [biżuteria], Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] 
do  użytku osobistego, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] 
do  użytku osobistego, Biżuteria będąca wyrobami z  kamieni szla-
chetnych, Biżuteria będąca wyrobami z  metali szlachetnych, Bi-
żuteria dla dzieci, Biżuteria i  wyroby jubilerskie, Biżuteria na  ciało, 
Biżuteria osobista, Biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, Bi-
żuteria szlachetna, Biżuteria sztuczna, Biżuteria w postaci koralików, 
Biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, 
Biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, Biżuteria wykonana z ka-
mieni półszlachetnych, Biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, 
Biżuteria wykonana z  metali nieszlachetnych, Biżuteria wykonana 
z metali szlachetnych, Biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, 
Biżuteria wykonana z  platerowanych metali szlachetnych, Biżuteria 
wytworzona z metali szlachetnych, Biżuteria z kamieniami szlachet-
nymi, Biżuteria z metali nieszlachetnych, Biżuteria z metali szlachet-
nych, Biżuteria z  tworzyw sztucznych, Biżuteria ze  srebra wysokiej 
próby, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze złotem, Bransoletki [biżuteria], 
Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Imitacja biżuterii, Imitacje bi-
żuterii, Jadeit [biżuteria], Krzyżyki [biżuteria], Łańcuszki [biżuteria], 
Medaliony [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], Ozdoby do uszu w po-
staci biżuterii, Ozdoby na ubrania w postaci biżuterii, Ozdoby z bi-
żuterii sztucznej, Perły [biżuteria], Pierścionki [biżuteria], Pierścionki 
[biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, Pierścionki [biżuteria] 
z metali szlachetnych, Sztuczna biżuteria, Sztuczna biżuteria na ciało, 
Zawieszki [biżuteria] .

(111) 355647 (220) 2022 03 18 (210) 541097
(151) 2022 07 13 (441) 2022 03 28
(732) KACZYŃSKI DANIEL DANIEL KACZYŃSKI COMPANY, 
Elbląg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARCZMA GIER
(540) 

(591) jasnoniebieski, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, czarny, żółty, 
jasnozielony, biały
(531) 07 .01 .24, 21 .01 .09, 07 .03 .02, 26 .05 .09, 26 .05 .16, 24 .17 .02, 27 .05 .01, 
27 .05 .02, 29 .01 .15
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 35 Usługi sprzeda-
ży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, Usługi sprze-
daży detalicznej w  związku z  grami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z zabawkami, 43 Puby .

(111) 355648 (220) 2022 02 18 (210) 540057
(151) 2022 06 29 (441) 2022 03 07
(732) MRÓZ-BORUCKA KATARZYNA PIANIST, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUSIC & YOU
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(540) 

(531) 26 .01 .05, 26 .01 .18, 24 .17 .07, 27 .05 .01, 27 .05 .24
(510), (511) 9 Dyski optyczne z muzyką, Muzyka cyfrowa do pobra-
nia dostarczana z  witryn internetowych MP3, Muzyka, filmy i  inne 
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwa-
lone na nośnikach, Nagrane płyty kompaktowe z muzyką, Nagrania 
wideo z  muzyką, Nagrania wideo z  muzyką, do  pobrania, Muzyka 
cyfrowa do pobrania dostarczona z  Internetu, Muzyka cyfrowa (ła-
dowalna), dostarczona z Internetu, 16 Materiały edukacyjne i instruk-
tażowe, Publikacje edukacyjne, 41 Edukacja, Usługi szkół [edukacja], 
Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Koncerty 
muzyczne, Koncerty muzyczne na  żywo, Usługi rezerwacji biletów 
i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, Koncerty muzyczne za po-
średnictwem radia, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, 
Produkcja muzyczna .

(111) 355649 (220) 2022 03 16 (210) 540994
(151) 2022 07 13 (441) 2022 03 28
(732) KOZELSKI ANTONI, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) vstorm
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 26 .11 .03, 26 .11 .06, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola ja-
kości, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi 
w  zakresie technologii informacyjnych, Usługi w  zakresie projekto-
wania, Naukowe i  techniczne usługi i badania oraz ich projektowa-
nie, Przemysłowa analiza i usługi badawcze, Projektowanie i rozwój 
komputerowego sprzętu i oprogramowania .

(111) 355650 (220) 2022 03 02 (210) 540484
(151) 2022 07 01 (441) 2022 03 14
(732) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLUEICE
(540) 

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .08, 27 .05 .11, 27 .05 .17, 26 .11 .02, 
26 .11 .05, 26 .11 .08, 26 .11 .10, 03 .01 .14, 03 .01 .24, 03 .01 .26, 26 .04 .02, 
26 .04 .05, 26 .04 .12, 26 .04 .15, 26 .04 .18, 26 .04 .22
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Słodycze [cukierki], Cukierki, 
Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Czekoladki, Karmelki 
[cukierki], Żelki, Cukierki, batony i guma do żucia, Galaretki owocowe 
[słodycze], Wyroby piekarnicze, Ciastka .

(111) 355651 (220) 2022 04 13 (210) 541993
(151) 2022 08 31 (441) 2022 05 09
(732) IGNACZEWSKI TOMASZ, Koło (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tomasz Ignaczewski
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 19 .13 .22, 19 .13 .01, 19 .13 .25, 26 .02 .01, 26 .01 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 44 Pomoc medyczna, Szpitale, Usługi medyczne, Usługi 
telemedyczne, Badania medyczne, Udzielanie informacji medycznej, 
Ambulatoryjna opieka medyczna, Prowadzenie placówek medycz-
nych, Wykonywanie badań medycznych, Pomoc medyczna w  na-
głych przypadkach, Usługi doradcze dotyczące problemów medycz-
nych, Usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, 
Usługi w  zakresie badań lekarskich, Usługi medyczne w  zakresie 
wydawania orzeczeń lekarskich na  odległość [tele-reporting], Do-
radztwo w  zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy 
i wykwalifikowany personel medyczny, Kliniki medyczne .

(111) 355652 (220) 2022 04 30 (210) 542607
(151) 2022 09 20 (441) 2022 06 06
(732) STANISZEWSKI MARCIN MAR-FRUIT, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MRUCZUŚ i MIKUŚ PSI FRYZJER
(540) 

(591) czarnym, niebieski, biały, zielony, różowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .15, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .15, 03 .01 .08, 03 .01 .06
(510), (511) 44 Usługi salonów piękności dla zwierząt domowych .

(111) 355653 (220) 2022 01 11 (210) 538563
(151) 2022 05 11 (441) 2022 01 24
(732) MROWIEC KONRAD TRUST DEAL, Szczucin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) manima
(540) 

(591) pomarańczowy
(531) 03 .02 .01, 03 .02 .24, 03 .02 .26, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 29 .01 .11
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy .

(111) 355654 (220) 2022 05 25 (210) 543382
(151) 2022 10 03 (441) 2022 06 06
(732) ŚMIECHOWSKI JAKUB PAKOMAT .PL, Olsztyn (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pakomat
(540) 

(591) żółty, niebieski
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .08, 27 .05 .11, 26 .11 .03, 
26 .11 .05, 26 .11 .08, 26 .11 .10, 26 .11 .11, 26 .13 .01
(510), (511) 16 Papier i  karton, Torebki oraz artykuły do  pakowania 
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Folia 
bąbelkowa do pakowania, Folia do pakowania prezentów, Folia przy-
lepna z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia samoprzylegająca 
z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, Folia spożywcza, 
Folia wodoodporna z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia z oc-
tanu celulozy do  zawijania, Folia z  octanu celulozy do  pakowania, 
Folia z  tworzyw sztucznych do pakowania, Folia z  tworzyw sztucz-
nych do pakowania żywności, Folia z tworzywa sztucznego do opa-
kowywania, Folie bąbelkowe do pakowania, Folie do okładania ksią-
żek, Folie do  pakowania artykułów żywnościowych, Folie 
polietylenowe do zawijania lub pakowania, Folie z bąbelkami z two-
rzywa sztucznego do opakowywania, Folie z pęcherzykami powie-
trza, Folie z polipropylenu do pakowania, Folie z przezroczystej wi-
skozy do  pakowania, Folie z  tworzyw sztucznych do  pakowania 
żywności do  użytku w  gospodarstwie domowym, Folie z  tworzyw 
sztucznych do owijania i pakowania, Formatki do bilonu, Karton opa-
kowaniowy, Kartonowe kontenery do pakowania, Kartonowe pudeł-
ka [do pakowania przemysłowego], Kartonowe pudełka do pakowa-
nia, Kartonowe pudełka do  pakowania, w  formie składanej, 
Kartonowe pudełka do  pakowania, w  formie gotowej, Kartonowe 
pudełka na  prezenty, Kartony do  dostarczania towarów, Kartony 
do pakowania, Kartony na prezenty, Kartony z tektury do pakowania, 
Karty z tworzyw sztucznych z kieszeniami do przechowywania kart 
do  kolekcjonowania, Karty z  tworzyw sztucznych z  kieszeniami 
do przechowywania pokwitowań, Karty z tworzyw sztucznych z kie-
szeniami do przechowywania zdjęć, Kokardy do pakowania ozdob-
nego, Kokardy papierowe, Kokardy papierowe do pakowania prezen-
tów, Kokardy papierowe, inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, 
Koperty na butelki z kartonu lub papieru, Koperty na butelki z papie-
ru lub kartonu, Koperty papierowe do pakowania, Materiały amorty-
zujące lub wyściełające wykonane z papieru używane jako opakowa-
nia, Materiały do opakowywania, Materiały do pakowania wykonane 
z krochmalu lub skrobi, Materiały do pakowania z papieru, Materiały 
do  pakowania z  kartonu, Materiały opakowaniowe [amortyzujące, 
do wyściełania] z papieru lub kartonu, Materiały opakowaniowe wy-
konane z kartonu, Materiały opakowaniowe wykonane z tektury, Ma-
teriały opakowaniowe wykonane z opartych na minerałach substy-
tutach papieru, Materiały opakowaniowe wykonane z  papieru 
z recyklingu, Materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych do ka-
napek, Materiały z  tworzyw sztucznych do  pakowania, Nawijana 
na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania urządzeń elek-
tronicznych, Nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pako-
wania produktów farmaceutycznych, Nawijana na rolkę folia z two-
rzywa sztucznego do  pakowania żywności, Nieprzepuszczające 
powietrza opakowania z  papieru, Okładki, obwoluty [artykuły pa-
piernicze], Opakowania kartonowe, Opakowania na  prezenty, Opa-
kowania na  prezenty z  tworzyw sztucznych, Opakowania na  żyw-
ność, Opakowania z tworzyw sztucznych, Opakowanie na prezenty, 
Opakowanie na prezenty świąteczne, Osłony z papieru na pałeczki, 
Ozdobne kokardy do  pakowania, Ozdobne kokardy papierowe 
do pakowania, Papier do pakowania prezentów, Papier do pakowa-
nia prochu strzelniczego, Papier do  pakowania żywności, Papier 
do wyrobu papierów falistych, Papier do zawijania, Papier metalizo-
wany do  pakowania prezentów, Papier na  artykuły spożywcze, Pa-
pier na torebki i worki, Papier nasączony olejem używany do pako-
wania, Papier o strukturze plastra miodu, Papier odporny na pleśń, 
Papier powlekany do  owijania kwiatów i  kompozycji kwiatowych, 
Taśmy z papieru, Papierowe etykietki na prezenty, Papierowe pojem-
niki do przechowywania, Papierowe pojemniki do żywności na wy-
nos, Papierowe pudełka do pakowania, Papierowe pudełka na jajka, 
Papierowe torby na prezenty, Papierowe torebki do pakowania, Pa-
pierowe torebki na kanapki, Papierowe torebki na przyjęcia, Papiero-

we torebki na wino, Papierowe worki na odpadki spożywcze do użyt-
ku domowego, Papierowe worki na  śmieci, Papierowe wstążki 
do  pakowania prezentów, Plastikowe torebki do  przechowywania 
żywności do użytku domowego, Podkłady papierowe do kuwet dla 
zwierząt domowych, Podkłady z tworzywa sztucznego do kuwet dla 
zwierząt domowych, Pojemniki do archiwizacji dokumentów [segre-
gatory], Pojemniki kartonowe, Pojemniki kartonowe do  pakowania, 
Pojemniki na lód wykonane z papieru lub kartonu, Pojemniki opako-
waniowe z regenerowanej celulozy, Pojemniki papierowe, Pojemniki 
papierowe do pakowania, Pojemniki wysyłkowe z tektury, Pojemniki 
wykonane z papieru, Pojemniki z papieru biodegradowalnego opar-
tego na bazie masy włóknistej do jedzenia na wynos, Pojemniki z pa-
pieru do pakowania, Pojemniki z tektury falistej, Pokrowce papierowe 
na  meble, niedopasowane, Przemysłowe pojemniki opakowaniowe 
z papieru, Pudełka do przechowywania fotografii, Pudełka kartono-
we, Pudełka kartonowe do  użytku domowego, Pudełka kartonowe 
lub papierowe, Pudełka kartonowe na  torty, Pudełka kartotekowe 
do przechowywania dokumentów biznesowych i osobistych, Pudeł-
ka kartotekowe do  przechowywania czasopism, Pudełka na  jajka, 
Pudełka na prezenty, Pudełka na prezenty z papieru, Pudełka papie-
rowe do  przechowywania kartek z  życzeniami, Pudełka tekturowe, 
Pudełka tekturowe na pizzę, Pudełka tekturowe wykonane z tektury 
falistej, Pudełka wykonane z  płyty pilśniowej, Pudełka wykonane 
z tektury falistej, Pudełka z papieru, Pudełka z papieru lub kartonu, 
Pudełka z tektury falistej, Pudełka z tektury falistej do przechowywa-
nia dokumentów, Pudła kartonowe, Pudła na  kapelusze z  kartonu, 
Pudła na kapelusze z tektury, Pudła opakowaniowe [kartonowe], Pu-
dła papierowe, Rolki folii z tworzyw sztucznych do pakowania, Rolki 
kartonowe na pocztę, Rozetki papierowe, Składane pudełka kartono-
we, Składane pudełka z papieru, Skrzynki z płyt wiórowych, Szczelne 
opakowania z tektury, Tace kartonowe do pakowania żywności, Ta-
śma do  woreczków na  żywność do  użytku w  zamrażarkach, Taśmy 
do drukarek igłowych, Taśmy zabezpieczające z tworzyw sztucznych, 
Torby do noszenia z papieru lub tworzywa sztucznego, Torby do pa-
kowania wykonane z  biodegradowalnego papieru, Torby do  pako-
wania wykonane z biodegradowalnych tworzyw sztucznych, Torby 
na prezenty, Torby na śmieci z papieru, Torby na zakupy, Torby na za-
kupy z  tworzywa sztucznego, Torby papierowe, Torby papierowe 
do celów domowych, Torby papierowe do pakowania, Torby papie-
rowe do użytku przy pieczeniu, Torby papierowe do użytku przy ste-
rylizacji narzędzi medycznych, Torby papierowe na  zakupy, Torby 
wyściełane folią bąbelkową do pakowania, Torby z folii bąbelkowej 
do  pakowania, Torby z  tworzyw sztucznych do  pakowania, Torby 
z tworzyw sztucznych do wyściełania koszy na śmieci, Torby z two-
rzyw sztucznych do  koszy na  śmieci, Torby z  tworzyw sztucznych, 
do celów domowych, Torby z tworzyw sztucznych do owijania i pa-
kowania, Torebki do mrożonek, Torby z tworzyw sztucznych do owi-
jania, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub two-
rzyw sztucznych, Torebki do  pieczenia z  tworzyw sztucznych, 
Torebki na  kanapki [papierowe], Torebki na  kanapki z  papieru lub 
tworzyw sztucznych, Torebki na kostki lodu, Torebki papierowe [roż-
ki] w  kształcie stożka, Torebki z  papieru na  artykuły żywnościowe, 
Torebki z  tworzyw sztucznych na  pieluszki jednorazowe, Torebki 
z tworzyw sztucznych do usuwania odchodów zwierząt domowych, 
Torebki z tworzyw sztucznych na kanapki, Torebki z tworzyw sztucz-
nych do pakowania lodu, Torebki z tworzyw sztucznych na odchody 
zwierząt domowych, Torebki z tworzyw sztucznych do pozbywania 
się bielizny, Uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych, Tyta, Utrzy-
mujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, 
Winylowe worki na śmieci do użytku domowego, Wkładki papierowe 
do kuwet dla zwierząt domowych, Worki do koszy na śmieci, Worki 
i torby papierowe, Worki na odpady spożywcze z biodegradowalne-
go tworzywa sztucznego do  użytku domowego, Worki na  śmieci, 
Worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, Wor-
ki na  śmieci z  tworzyw sztucznych [do  użytku domowego], Worki 
papierowe, Worki z tworzyw sztucznych do pakowania, Worki z two-
rzyw sztucznych na  śmieci, Wstążki papierowe, Wstążki papierowe, 
inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, Wypełnienie z papieru 
lub kartonu, Wyściełający papier do opakowań, Wyściełane torby pa-
pierowe, Wyściełane torby tekturowe, Wyściółka z papieru, Wyściółki 
do pudełek dla kotów w postaci worków z tworzyw sztucznych, Wy-
stawowe kartonowe pudełka, 35 Usługi reklamowe, promocyjne 
i  marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, 
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i usług, Zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, Han-
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dlowe informacje i  porady udzielane konsumentom [punkty infor-
macji konsumenckiej], Informacje i doradztwo w zakresie handlu za-
granicznego, Informacje na  temat metod sprzedaży, Nabywanie 
towarów i usług dla innych firm, Nabywanie towarów w imieniu in-
nych przedsiębiorstw, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, Negocjowanie i zawieranie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, 
Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowa-
nie umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie opieki zdro-
wotnej, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Notowa-
nia cenowe towarów lub usług, Organizacja abonamentów 
do  pobierania elektronicznych opłat za  przejazd autostradą [ETC] 
na rzecz innych, Organizacja i przeprowadzanie pchlich targów, Or-
ganizowanie zakupów zbiorowych, Organizowanie prenumeraty pu-
blikacji dla osób trzecich, Pośrednictwo w działalności handlowej dla 
osób trzecich, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodar-
czych, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, 
Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, 
Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób 
trzecich, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zaku-
pu towarów, Pośredniczenie i  zawieranie transakcji handlowych 
na  rzecz osób trzecich, Pośredniczenie i  zawieranie transakcji han-
dlowych dla osób trzecich, Pozyskiwanie umów kupna i  sprzedaży 
towarów i  usług, na  rzecz innych, Pozyskiwanie umów na  rzecz in-
nych odnośnie świadczenia usług, Pozyskiwanie umów na rzecz in-
nych, odnośnie kupna i  sprzedaży towarów, Pozyskiwanie umów 
na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą towarów, Procedury 
administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednic-
twem telefonu lub komputera, Procedury administracyjne związane 
ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem komputera, Skompu-
teryzowane usługi w zakresie składania zamówień online, Skompu-
teryzowane zamówienia towarów, Telemarketing, Świadczenie usług 
porównania cen online, Udostępnianie informacji o produktach kon-
sumenckich, Udzielanie informacji rynkowej w  odniesieniu do  pro-
duktów konsumpcyjnych, Udzielanie informacji dotyczących sprze-
daży handlowej, Przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych 
na rzecz osób trzecich, Organizowanie usług wynikających z umów 
z osobami trzecimi [handel], Organizowanie subskrypcji w zakresie 
publikacji online dla osób trzecich, Organizowanie sprzedaży w try-
bie aukcji i przetargów publicznych, Konsultacje w zakresie technik 
sprzedaży i  programów sprzedaży, Informacje na  temat rankingu 
sprzedaży produktów, Analiza cen, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosme-
tyki, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybo-
wanych pudełek zawierających piwo, Usługi handlu detalicznego 
związane ze  sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających 
żywność, Usługi handlu detalicznego związane ze  sprzedażą sub-
skrybowanych pudełek zawierających czekoladki, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  ręcznymi narzędziami do  budowy, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami do budo-
wy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycz-
nymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierni-
czymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  wyposażeniem 
domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodni-
czymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  preparatami 
do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
rolniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sztućcami, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami artystycznymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  artykułami papierniczymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z drukami, Wypożyczanie stoisk handlowych, Admini-
strowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej .

(111) 355655 (220) 2022 03 21 (210) 541151
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) KRZYSZTOF PLATA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PLATA
(510), (511) 7 Generatory do wytwarzania azotu z powietrza atmos-
ferycznego, Układy do  sterowania generatorami azotu, Generatory 
do wytwarzania sprężonego powietrza, Generatory, Sprężarki, Elek-
tryczne sprężarki rotacyjne, Obrotowe sprężarki powietrzne, Sprę-
żarki elektryczne, Sprężarki [maszyny], Sprężarki obrotowe, Sprę-

żarki powietrza, Sprężarki powietrzne, Sprężarki tłokowe, Śrubowe 
sprężarki powietrzne, Filtry sprężonego powietrza, Filtry sprężonego 
powietrza ze stali szlachetnej, Separatory sprężonego powietrza, Se-
paratory sprężonego powietrza ze stali szlachetnej .

(111) 355656 (220) 2022 03 22 (210) 541188
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ANXTOP
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Leki antydepresyjne, Leki pomocnicze 
[wspierające] do celów medycznych, Leki przeciwgorączkowe o dzia-
łaniu uspokajającym, Psychotropy, Produkty farmaceutyczne do le-
czenia depresji, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, 
Ekstrakty ziołowe do celów medycznych .

(111) 355657 (220) 2022 01 22 (210) 538950
(151) 2022 07 05 (441) 2022 03 21
(732) GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLNA WÓDKA CZYSTA SPIRYTUS ZBOŻOWY WIELOKROTNIE 
DESTYLOWANY SPECIAL
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, szary, złoty
(531) 05 .07 .02, 01 .15 .11, 06 .19 .09, 24 .01 .10, 24 .01 .15, 27 .05 .05, 27 .05 .09, 
27 .05 .17, 29 .01 .15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, Napoje alkoholowe destylowane, 
wódka .

(111) 355658 (220) 2022 01 24 (210) 539012
(151) 2022 07 06 (441) 2022 03 21
(732) ARS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Domiko STALOWE DOMY MODUŁOWE
(540) 

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

(111) 355659 (220) 2022 01 24 (210) 539016
(151) 2022 07 06 (441) 2022 03 21
(732) ARS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Domiko STALOWE DOMY MODUŁOWE
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(540) 

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 07 .01 .24, 27 .05 .01, 27 .05 .24, 24 .17 .02, 29 .01 .13
(510), (511) 6 Metalowe materiały i elementy budowlane i konstruk-
cyjne, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i  wybu-
rzeniowe .

(111) 355660 (220) 2022 02 03 (210) 539444
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 11
(732) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Solus
(510), (511) 19 Niemetalowe elementy budowlane w  postaci płyt, 
Płyty betonowe barwione i w kolorze naturalnego betonu, Płyty bru-
kowe, Płyty cementowe, Płyty do brukowania wykonane z materia-
łów niemetalowych .

(111) 355661 (220) 2022 02 12 (210) 539779
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 04
(732) BIO-TECH MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) codziennik kosmetyczny
(540) 

(591) czarnym, czerwonym
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 Publikowanie czasopism w  postaci elektronicznej 
w  Internecie, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie 
czasopism elektronicznych, Publikacja książek i  czasopism elektro-
nicznych online (nie do pobrania), Elektroniczna publikacja tekstów 
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Komputerowe przygo-
towanie materiałów do publikacji, Multimedialne wydania czasopism, 
Multimedialne wydania gazet, Multimedialne wydania magazynów, 
Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Pisanie i publiko-
wanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikacja broszur, Publi-
kacja czasopism, Publikacja elektroniczna on-line periodyków i ksią-
żek, Publikacja gazet elektronicznych online, Publikacja i redagowanie 
książek, Programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez 
Internet, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, Publika-
cja kalendarzy imprez, Publikacja materiałów dostępnych za pośred-
nictwem baz danych lub Internetu, Publikacja materiałów edukacyj-
nych, Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publikacja 
prac naukowych, Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicz-
nych, Publikacja wyników badań klinicznych, Publikowania broszur, 
Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za  pośrednictwem 
globalnej sieci komputerowej, Organizowanie konferencji, wystaw 
i konkursów, Usługi edukacyjne i  instruktażowe, Nauczanie i szkole-
nia, Organizacja webinariów, Organizowanie festynów w celach edu-
kacyjnych, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kultu-
ralnych lub edukacyjnych, Organizowanie kongresów i  konferencji 
w  celach kulturalnych i  edukacyjnych, Prezentacja filmów w  celach 
instruktażowych, Prezentacja filmów, Produkcja programów doku-
mentalnych, Przygotowywania programów dokumentalnych do emi-
sji, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Publikowanie, 
Publikowanie arkuszy informacyjnych, Publikowanie czasopism, Pu-
blikowanie czasopism, książek i  podręczników z  dziedziny medycy-
ny, Publikowanie dokumentów, Publikowanie drogą elektroniczną, 
Publikowanie druków, również w  formie elektronicznej, innych niż 
do celów reklamowych, Publikowanie druków w formie elektronicz-
nej w  Internecie, Publikowanie druków w formie elektronicznej, Pu-

blikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie 
dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie elektronicz-
nych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci kompute-
rowej, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie gazet, periodyków, 
katalogów i broszur, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie 
książek i czasopism elektronicznych online, Publikowanie materiałów 
drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, 
Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, 
Publikowanie materiałów multimedialnych online, Publikowanie mul-
timedialne magazynów, czasopism i  gazet, Publikowanie multime-
dialne książek, Publikowanie multimediów, Publikowanie naukowych 
czasopism informacyjnych, Udostępnianie elektronicznych publikacji 
on-line, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych (niepobieralnych) .

(111) 355662 (220) 2022 02 12 (210) 539780
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 04
(732) BIO-TECH MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Naturalia Targi kosmetyków
(540) 

(591) ciemnozielony, czarny, zielony
(531) 05 .03 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 44 Analiza kolorów [usługi kosmetyczne], Analiza ko-
smetyczna, Chirurgia kosmetyczna, Doradztwo dotyczące kosmety-
ków, Elektroliza do celów kosmetycznych, Elektroliza kosmetyczna, 
Elektroliza kosmetyczna w  celu usuwania owłosienia, Konsultacje 
dotyczące kosmetyków, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych 
włosów, Kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, Kosme-
tyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, Kosmetyczny zabieg 
laserowy na wzrost włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, La-
serowy zabieg kosmetyczny pajączków, Leczenie kosmetyczne grzy-
ba palców nóg, Nakładanie produktów kosmetycznych na  twarz, 
Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, Salony kosmetycz-
ne do strzyżenia peruk, Stomatologia kosmetyczna, Usługi chirurgii 
kosmetycznej i plastycznej, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, 
Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi kosmetycz-
ne, Usługi kosmetyczne w  zakresie wykonywania makijażu, Usługi 
kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowi-
ska typu SPA, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi opalania 
skóry dla ludzi w  celach kosmetycznych, Usługi salonów fryzjersko
-kosmetycznych, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Usługi za-
biegów kosmetycznych na twarz i ciało, Wstrzykiwalne kuracje wy-
pełniaczami do celów kosmetycznych, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi 
kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi ko-
smetyczne dla włosów, Zabiegi kosmetyczne na  ciało, twarz i  wło-
sy, Usługi kosmetyczne dla zwierząt, Usługi kosmetyczne dla psów, 
Usługi kosmetyczne dla kotów .

(111) 355663 (220) 2022 02 12 (210) 539781
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 04
(732) BIO-TECH MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Beauty Innovations
(540) 

(591) biały, złoty
(531) 02 .03 .01, 26 .01 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
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(510), (511) 38 Usługi w  zakresie konferencji internetowych, Usługi 
konferencji sieciowych, Organizowanie [zapewnianie] usług konfe-
rencji elektronicznych, Usługi prowadzenia konferencji telefonicz-
nych, 41 Organizowanie i prowadzenie konferencji, Konferencje (Or-
ganizowanie i prowadzenie-), Organizacja konferencji edukacyjnych, 
Organizowanie corocznych konferencji związanych z  nabywaniem, 
Organizowanie corocznych konferencji związanych z logistyką, Orga-
nizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, Organizowanie do-
rocznych konferencji dotyczących telekomunikacji, Organizowanie 
i obsługa konferencji, Organizowanie i prowadzanie konferencji i se-
minariów, Organizowanie i  prowadzanie konferencji edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i handlu, 
Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, 
Organizowanie i  prowadzenie konferencji i  kongresów, Organizo-
wanie konferencji w celach edukacyjnych, Organizowanie konferen-
cji dotyczących edukacji, Organizowanie konferencji dotyczących 
szkoleń, Organizowanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie 
konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, Organizowanie 
konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, Organizo-
wanie konferencji w celach rekreacyjnych, Organizowanie konferen-
cji dotyczących działalności kulturalnej, Organizowanie konferencji, 
Organizowanie konferencji związanych z  reklamą, Organizowanie 
konferencji związanych z rozrywką, Organizowanie konferencji doty-
czących rozrywki, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, 
Organizowanie konferencji związanych z  handlem, Organizowanie 
konferencji związanych z biznesem, Organizowanie konferencji do-
tyczących handlu, Organizowanie kongresów i konferencji w celach 
kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie seminariów i konferen-
cji, Organizowanie spotkań i  konferencji, Planowanie konferencji 
w celach edukacyjnych, Prowadzenie konferencji biznesowych, Pro-
wadzenie konferencji edukacyjnych, Przygotowywanie, organizowa-
nie i prowadzenie konferencji, Usługi w zakresie konferencji, Usługi 
doradcze i  informacyjne związane z przygotowywaniem, organizo-
waniem i prowadzeniem konferencji .

(111) 355664 (220) 2022 01 14 (210) 538682
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) KOSMAL-POSTUŁA EWELINA ROCKET MAMA, Końskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROCKET MAMA
(540) 

(591) niebieski, czarny, różowy, biały
(531) 01 .01 .01, 01 .07 .06, 01 .15 .11, 18 .05 .10, 24 .15 .11, 26 .01 .03, 
26 .01 .13, 26 .01 .16, 27 .05 .01, 27 .05 .04, 29 .01 .14
(510), (511) 24 Koce dla niemowląt, Śpiworki dla niemowląt, Kocyki 
dla niemowląt [rożki], Bielizna pościelowa dla niemowląt, Ręczniki 
[tekstylne] dla niemowląt, 25 Odzież, Odzież ciążowa, Bielizna cią-
żowa, Szorty ciążowe, Legginsy ciążowe, Sukienki ciążowe, Spodnie 
ciążowe, Topy ciążowe, Koszule ciążowe, Ciążowa bielizna nocna, 
Biustonosze dla karmiących matek, Odzież niemowlęca, Odzież mo-
delująca, Odzież damska, Śpioszki, pajacyki [odzież], Wyprawki dzie-
cięce [odzież], Majtki dziecięce [odzież], Pajacyki dla dzieci [odzież], 
Odzież dla małych dzieci, Części odzieży, obuwia i  nakryć głowy, 
Ubranka do  wózka [kombinezony niemowlęce], Wyprawki dla nie-
mowląt, Bielizna dla niemowląt, Powijaki dla niemowląt, Śliniaki dla 
niemowląt [niepapierowe], Kombinezony dla niemowląt i  małych 
dzieci, Jednoczęściowa odzież dla niemowląt i  małych dzieci, Pasy 
ciążowe [odzież], Odzież wierzchnia dla niemowląt .

(111) 355665 (220) 2022 01 24 (210) 538995
(151) 2022 05 25 (441) 2022 02 07
(732) SDZUJ KRYSTYNA PRZEDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PLUSPOL, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pluspol
(540) 

(591) zielony, ciemnoszary
(531) 07 .03 .02, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 6 Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Drzwi 
aluminiowe, Metalowe parapety okienne, 19 Niemetalowe drzwi, 
bramy, okna i osłony okienne, Drzwi wykonane z plastiku do budyn-
ków, Moskitiery niemetalowe, Okna niemetalowe, 37 Asfaltowanie, 
Budowa dróg na zamówienie, Usługi w zakresie wypożyczania ma-
szyn budowlanych, 39 Usługi w  zakresie transportu samochodami 
ciężarowymi .

(111) 355666 (220) 2022 01 19 (210) 538847
(151) 2022 05 25 (441) 2022 02 07
(732) KOSARZYCKI MACIEJ KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, 
Poznań (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 03 .07 .15, 03 .07 .24, 26 .07 .25
(510), (511) 45 Usługi radców prawnych, Usługi w  zakresie doradz-
twa prawnego, Usługi prawne świadczone w  związku z  procesami 
sądowymi, Usługi prawne, Porady prawne i zastępstwo procesowe, 
Doradztwo prawne .

(111) 355667 (220) 2022 02 12 (210) 539782
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 04
(732) BIO-TECH MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biotechnologia .pl
(540) 

(591) biały, ciemnoniebieski, szary
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Zestawia-
nie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, Ze-
stawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, 
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, Wynajem powierzchni reklamowej na stronach in-
ternetowych, Usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych 
dotyczących nawyków związanych z korzystaniem z internetu, Usługi 
w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu 
i innych mediów, Usługi w zakresie informacji handlowych za pośred-
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nictwem internetu, Usługi w zakresie administrowania działalnością 
gospodarczą w  celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za  pomocą Internetu, Usługi reklamowe za  pośrednictwem Inter-
netu, Usługi marketingowe za  pośrednictwem wyszukiwarek inter-
netowych, Usługi marketingowe w  dziedzinie optymalizacji ruchu 
na stronie internetowej, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu 
internetowego, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospo-
darczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci kom-
puterowej lub Internetu, Usługi informacyjne w zakresie działalności 
gospodarczej udostępniane on-line z  komputerowej bazy danych 
lub Internetu, Usługi handlowe online, w ramach których sprzedają-
cy wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośred-
nictwem Internetu, Usługi doradztwa w  zakresie zarządzania biz-
nesowego za  pośrednictwem Internetu, Usługi dopasowywania 
w ramach sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie kontak-
tów między reklamodawcami a  właścicielami stron internetowych, 
Usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie 
miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, Udo-
stępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich w  celu 
upraszczania transakcji biznesowych, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
Udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, rów-
nież za  pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub innych form 
przekazu danych, Rozpowszechnianie reklam za  pośrednictwem 
internetowych sieci komunikacyjnych, Rozpowszechnianie reklam 
poprzez Internet, Reklamowanie samochodów na  sprzedaż za  po-
średnictwem internetu, Rozpowszechnianie reklam na  rzecz osób 
trzecich przez Internet, Reklama za pośrednictwem mediów elektro-
nicznych, w szczególności Internetu, Reklama biznesowych stron in-
ternetowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośred-
nictwem reklam na stronach internetowych, Promowanie projektów 
innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za  pośrednic-
twem strony internetowej, Promowanie muzyki innych poprzez do-
starczanie portfolio online za pośrednictwem witryn internetowych, 
Promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfo-
lio online za pośrednictwem strony internetowej, Promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, Promocja online sieci kom-
puterowych i stron internetowych, Pośrednictwo w nabywaniu usług 
telematycznych, telefonicznych lub komputerowych [Internet], Or-
ganizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem internetu, 
Organizowanie aukcji internetowych, Organizacja subskrypcji usług 
internetowych, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja 
dla wyszukiwarek internetowych, Marketing internetowy, Kompila-
cja ogłoszeń reklamowych do  wykorzystania w  formie stron inter-
netowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych w  celu wykorzysta-
nia ich  jako strony internetowe, Indeksowanie stron internetowych 
w  celach handlowych lub reklamowych, Dostarczanie informacji 
za  pośrednictwem internetu na  temat sprzedaży samochodów, 
Dostarczanie informacji marketingowych za  pośrednictwem stron 
internetowych, Dostarczanie informacji handlowych z  interneto-
wych baz danych, Dostarczanie informacji dotyczących produktów 
konsumpcyjnych za  pośrednictwem internetu, Dostarczanie bizne-
sowych i  handlowych informacji kontaktowych za  pośrednictwem 
internetu, Doradztwo w  zakresie zarządzania biznesowego, w  tym 
przez Internet, 41 Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych 
niż reklamowe, w Internecie, Publikowanie, sprawozdawczość i pisa-
nie tekstów, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do  publikacji [micro-pu-
blishing], Komputerowe przygotowanie materiałów do  publikacji 
elektronicznej, Multimedialne wydania czasopism, Multimedialne 
wydania gazet, Multimedialne wydania magazynów, Multimedialne 
wydania publikacji elektronicznych, Pisanie i publikowanie tekstów, 
innych niż teksty reklamowe, Publikacja czasopism, Publikacja elek-
troniczna on-line periodyków i książek, Publikacja gazet elektronicz-
nych online, Publikacja i  wydawanie prac naukowych związanych 
z technologią medyczną, Publikacja książek i czasopism elektronicz-
nych online (nie do pobrania), Publikacja materiałów edukacyjnych, 
Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publikacja prac 
naukowych, Publikacja wyników badań klinicznych, Publikowanie 
czasopism, książek i  podręczników z  dziedziny medycyny, Publiko-
wanie drogą elektroniczną, Publikowanie drukowanych materiałów 
edukacyjnych, Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych 
za  pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie 
elektroniczne, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie 
materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych 

i  publikacji drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych 
dotyczących praw własności intelektualnej, Publikowanie materia-
łów drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie materiałów 
drukowanych, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie materia-
łów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w  formie elektro-
nicznej, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Publiko-
wanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Publikowanie 
multimedialne książek, Publikowanie naukowych czasopism infor-
macyjnych, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udo-
stępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), Konferencje 
(Organizowanie i prowadzenie-), Kongresy (Organizowanie i prowa-
dzenie-), Organizowanie i  prowadzenie konferencji, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie 
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie 
i  prowadzenie konferencji i  kongresów, Organizowanie konferencji 
dotyczących szkoleń, Organizowanie konferencji dotyczących edu-
kacji, Organizowanie konferencji .

(111) 355668 (220) 2022 02 16 (210) 539964
(151) 2022 07 12 (441) 2022 03 28
(732) POLFOOD GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Degusta
(540) 

(591) biały, czerwony, niebieski
(531) 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 5 Albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycz-
nych, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Białkowe suplemen-
ty diety, Bransoletki nasączone środkiem odstraszającym owady, 
Chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, Cukier 
skrystalizowany do  celów medycznych, Dietetyczna żywność przy-
stosowana do  celów leczniczych, Ekstrakty ziołowe do  celów me-
dycznych, Herbata dla astmatyków, Herbata ziołowa do celów leczni-
czych, Jednorazowe maty do  przewijania niemowląt, Jednorazowe 
pieluchy dziecięce do pływania, Kora krotonowa, Korzenie lecznicze, 
Lepy na muchy, Mazidła, Mleko w proszku dla niemowląt, Mąka z sie-
mienia lnianego do  celów farmaceutycznych, Mięso liofilizowane 
przystosowane do celów medycznych, Mineralne suplementy diety, 
Mleczko pszczele do  celów farmaceutycznych, Mleko migdałowe 
do celów farmaceutycznych Mydła antybakteryjne, Mydła lecznicze, 
Odświeżacze do ubrań i tkanin, Olejek kamforowy do celów medycz-
nych, Pieluchomajtki dziecięce, Pieluszki dla niemowląt, Tłuszcze 
do  celów medycznych, Tłuszcze do  celów weterynaryjnych, Waciki 
do celów medycznych, Wata antyseptyczna, Wazelina do celów me-
dycznych, Węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, Wielofazo-
we pieluszki do  pływania dl niemowląt, Woda utleniona do  celów 
medycznych, Zioła lecznicze, Żywność dla niemowląt, 29 Aloes spo-
żywczy, Bekon, Bigos, Biały ser z  chudego mleka jako quark, Bita 
śmietana, Bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), Bulion jako prepa-
rat do produkcji, Cassoulet, Cebula konserwowana, Chipsy owocowe, 
Chipsy ziemniaczane, Choucroute gamie jako kapusta kiszona gar-
nirowana, Confity z  kaczki, Chipsy o  niskiej zawartości tłuszczu, 
Chrupki na bazie mięsa, Czosnek konserwowy, Daktyle, Drób, nieży-
wy, Dziczyzna, Dżem imbirowy, Dżemy, Ekstrakty alg do celów spo-
żywczych, Ekstrakty mięsne, Enzymy mlekowe do  celów spożyw-
czych, Falafel, Fasolka konserwowa, Filety rybne, Flaki, Galaretki, 
Galaretki owocowe, Galarety mięsne, Groszek konserwowy, Grzyby 
konserwowane, Guacamole jako pasta z awokado, Homary, nieżywe, 
Hot dogi w cieście kukurydzianym, Hummus jako pasta z ciecierzycy, 
Ikra rybia przetworzona, Imbir kandyzowany, Imbir marynowany, Im-
bir, konserwowany, Jadalne gniazda ptaków, Jadalne larwy mrówek, 
preparowane, Jadalne owady, nieżywe, Jadalne suszone kwiaty, Ja-
gody konserwowane, Jaja, Jaja ślimacze jadalne, Jaja w proszku, Jo-
gurt, Kapusta kwaszona, Karczochy konserwowe, Kaszanka, Kawior, 
Kefir jako napój mleczny, Kiełbaski do hot dogów, Kiełbasy, Kiełbaski 
w cieście, Kiszone warzywa jako kimchi, Klej rybi spożywczy, Klipfisz 
jako solony i suszony dorsz, Koktajle jajeczne bezalkoholowe, Koktaj-
le mleczne, Kompot żurawinowy, Kompozycje owoców przetworzo-
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nych, Koncentraty na  bazie owoców przeznaczone do  gotowania, 
Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, Koncen-
traty rosołowe, Konserwowane ryby, Konserwowane warzywa, Kon-
serwy rybne, Konserwy mięsne, Korniszony, Kotlety sojowe, Kotlety 
z tofu, Krążki z cebuli, Krem na bazie masła, Krewetki nieżywe, Kre-
wetki różowe nieżywe, Krokiety, Krwawa kiszka, Kukurydza cukrowa, 
przetworzona, Kumys jako napój mleczny, Kwaśna śmietana, Langu-
sty, nieżywe, Lecytyna do celów kulinarnych, Łosoś, nieżywy, Łój spo-
żywczy, Małże (mięczaki) nieżywe, Małże nieżywe, Margaryna, Mar-
molada, Masło, Masło arachidowe, Masło kakaowe, Masło kokosowe 
jako olej kokosowy, Miąższ owoców, Mięso i wędliny, Mięso konser-
wowane, Mięso liofilizowane, Mięso solone, Migdały mielone, Mlecz-
ne produkty, Mleko, Mleko albuminowe, Mleko kokosowe, Mleko ko-
kosowe do celów kulinarnych, Mleko migdałowe, Mleko migdałowe 
do celów kulinarnych, Mleko owsiane, Mleko ryżowe, Mleko ryżowe 
do celów kulinarnych, Mleko skondensowane, Mleko sojowe, Mleko 
w  proszku, Mleko z  orzeszków ziemnych, Mleko z  orzeszków ziem-
nych do  celów kulinarnych, Mrożone owoce, Nadziewane roladki 
z kapusty, Napoje mleczne z przewagą mleka, Napoje na bazie mleka 
kokosowego, Napoje na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie 
mleka orzechowego, Napoje zawierające bakterie kwasu mlekowe-
go, Nasiona słonecznika przetworzone, Nasiona, przetworzone, Nie-
żywe małże, Nieżywe mięczaki, Olej i  tłuszcz kokosowy do  celów 
spożywczych, Olej kostny, jadalny, Olej palmowy jadalny, Olej rzepa-
kowy jadalny, Olej słonecznikowy do celów spożywczych, Olej sojo-
wy spożywczy, Olej z  oliwek jadalny, Olej z  orzecha palmowego 
do żywności, Olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, Oleje 
spożywcze, Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Oliwki konserwo-
wane, Omlety, Orzechy aromatyzowane, Orzechy kandyzowane, 
Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy preparowane, Orzechy 
ziemne przetworzone, Osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, 
Ostrygi, nieżywe, Owoce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce 
konserwowane w alkoholu, Owoce lukrowane, Owoce przetworzo-
ne, Owoce w puszkach, Papryka konserwowana, Pasta z cukinii, Pasta 
z oberżyny, Pasta z owoców tłoczonych, Pasty do kromek zawierają-
ce tłuszcz, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Pasty do smarowa-
nia na  bazie warzyw, Pasty na  bazie orzechów, Pasztet z  wątróbki, 
Pektyna do celów kulinarnych, Pierożki na bazie ziemniaków, Pikle, 
Placki ziemniaczane, Płatki ziemniaczane, Poczwarki jedwabnika 
do  spożycia przez ludzi, Podpuszczka, Potrawy z  ryb do  spożycia 
przez ludzi, Produkty serowarskie, Produkty gotowe na bazie mięsa, 
Produkty gotowe na bazie wędlin, Przecier jabłkowy, Przecier pomi-
dorowy, Przeciery rybne, Przeciery warzywne, Przekąski na  bazie 
owoców, Przetwory do zup jarzynowych, Pyłki kwiatowe jako żyw-
ność, Raki, nieżywe, Ratatouille, Rodzynki, Ryby, Ryby solone, Sałatki 
owocowe, Sałatki warzywne, Sardynki, nieżywe, Satay, Ser twarogo-
wy, Serwatka, Sfermentowane pieczone mleko, Skorupiaki, nieżywe, 
Skórki owocowe, Smalec, Smażone placuszki twarogowe, Smażone 
ziemniaki (PLacki ziemniaczane), Soczewica konserwowana, Soja 
konserwowana spożywcza, Sok cytrynowy do  celów kulinarnych, 
Sok pomidorowy do  gotowania, Soki roślinne do  gotowania, Sosy 
mięsne: Spożywczy olej kokosowy, Spożywczy olej kukurydziany, 
Spożywczy olej sezamowy, Strzykwy nieżywe, Substytuty mleka, Su-
rowce do produkcji tłuszczy jadalnych, Szpik kostny zwierzęcy jadal-
ny, Szynka, Śledzie, nieżywe, Śmietana jako produkt mleczarski, 
Śmietana na bazie warzyw, Tahini jako pasta z ziarna sezamowego, 
Tajine jako gotowe danie z mięsa, ryby lub warzyw, Tempeh, Tłuszcze 
jadalne, Tofu, Trufle konserwowane, Tuńczyk, nieżywy, Warzywa go-
towane, Warzywa liofilizowane, Warzywa przetworzone, Warzywa 
suszone, Warzywa w  puszkach, Wątroba, Wędliny, White pudding 
jako rodzaj kaszanki bez krwi, Wieprzowina, Wiórki kokosowe, Wodo-
rosty konserwowe, Wywar, bulion, Wyroby na bazie drobiu, Yakitori, 
Yuba jako skórka z tofu, Zsiadłe mleko, Zupy, Składniki do sporządza-
nia zup, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, Żelatyna, Żółtka jajek, Żyw-
ność przygotowywana z ryb, 30 Aromaty jako preparaty do żywno-
ści, Aromaty do  ciast, inne niż olejki eteryczne, Aromaty kawowe, 
Aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, Baozi (nadziewane 
kluski gotowane na parze), Batony zbożowe, Batony lukrecjowe sto-
sowane jako cukiernictwo, Biszkopty, Budyń ryżowy, Bułeczki słod-
kie, Bułeczki z czekoladą, Bułka tarta, Bułki, Burrito, Chałwa, Cheese-
burgery, Chipsy jako produkty zbożowe, Chow-chow jako przyprawa, 
Chrupiące ciastka z  kremem (Profiterole), Chipsy, Chutney, Chleb, 
Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Ciasto jako masa do  pieczenia, Ciasto 
na  słodkie wypieki, Ciasto na  wypieki, Ciasto w  proszku, Crème 
brûlées, Croissant, Cukier, Cukier palmowy, Cukierki, Cukierki mięto-

we, Curry jako przyprawa, Cykoria jako substytut kawy, Cynamon 
jako przyprawa, Czekolada, Czekolada pitna, Czosnek mielony jako 
przyprawa, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest 
makaron, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, 
Dekoracje cukiernicze do ciast, Dodatki glutenowe do celów kulinar-
nych, Dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, Droż-
dże, Dulce de leche, Enzymy do ciast, Esencje do artykułów żywno-
ściowych, inne niż esencje eteryczne i  olejki eteryczne, Galaretki 
owocowe jako słodycze, Gałka muszkatołowa, Glazury do  szynki, 
Glukoza do celów spożywczych, Gluten jako artykuł spożywczy, Go-
fry, Gotowe potrawy na  bazie makaronu, Goździki jako przyprawa, 
Gryka, przetworzona, Grzanki, Guma do  żucia, Guma do  żucia od-
świeżająca oddech, Herbata, Herbata mrożona, Herbatniki petit-beu-
rre, Herbatniki słodowe, Imbir jako przyprawa, Jadalny papier ryżo-
wy, Jogurt mrożony jako lody spożywcze, Kakao, Kanapki, Kanapki 
z parówką jako hot dog, Kapary, Kapsułki z kawą, Karmelki jako cu-
kierki, Kasza bulgur, Kasza kukurydziana, Kasza manna, Kasze spo-
żywcze, Kawa, Kawa nienaturalna, Kawa niepalona, Keczup, Kiełki 
pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, Krakersy, Krakersy ryżo-
we, Kukurydza mielona, Kukurydza palona, Kukurydza prażona, Kur-
kuma, Kuskus, Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Lizaki lodowe, 
Lody, Lody spożywcze, Lód naturalny lub sztuczny, Lód pokruszony 
ze  słodzoną czerwoną fasolą, Lód do  napojów chłodzących, Lukier 
do ciast, Lukier lustrzany jako polewa lustrzana, Majonez, Makaron 
nitki, Makaron rurki, Makaroniki jako wyroby cukiernicze, Makaroniki 
kokosowe, Makarony, Maltoza, Marcepan, Marynaty, Mąka, Mąka gor-
czycowa, Mąka gryczana do celów spożywczych, Mąka jęczmienna, 
Mąka kukurydziana, Mąka orzechowa, Mąka pszenna, Mąka z tapioki, 
Mąka ziemniaczana, Melasa, Mieszanki ciasta, Mieszanki na naleśniki 
słone, Mięsne sosy, Mięso zapiekane w cieście, Miód, Muesli, Musztar-
da, Naleśniki, Naleśniki słone, Nugat, Ocet, Onigiri, Opłatki, Orzechy 
w czekoladzie, Owies łuskany, Owocowe galaretki jako słodycze, Pa-
łeczki lukrecjowe jako wyroby cukiernicze, Papier jadalny, Papka ry-
żowa do celów kulinarnych, Papryka jako przyprawa, Pasta imbirowa 
jako przyprawa, Pasta migdałowa, Pasta z soi jako przyprawa, Pasty 
czekoladowe do  smarowania zawierające orzechy, Pasty na  bazie 
czekolady, Pastylki jako wyroby cukiernicze, Pasztet w cieście (pâté 
en croûte), Pepitki, Pesto jako sos, Piccalilli, Pielmieni, Pieczywo im-
birowe: Pieprz, Piernik, Pierożki na bazie mąki, Pierożki ravioli, Pizza, 
Placki, Placki z  kimchi, Płatki kukurydziane, Płatki zbożowe, Płatki 
owsiane, Podpłomyki na  bazie ziemniaków, Pomadki jako cukierki, 
Pop-corn, Pralinki, Potrawy na  bazie mąki, Produkty spożywcze 
na bazie owsa, Produkty wiążące do kiełbas, Propolis, Proszek do pie-
czenia, Proszki do sporządzania lodów, Przetworzona komosa ryżo-
wa, Przetworzone nasiona do  użytku jako przyprawa, Przyprawy, 
Przyprawy korzenne, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Ptifurki, 
Puddingi, Rollsy, Quiche, Mączka z roślin strączkowych, Roślinne pre-
paraty zastępujące kawę, Ryż, Ryż błyskawiczny, Ryż preparowany 
zawijany w wodorosty, Sago, Siemię lniane do celów kulinarnych jako 
przyprawa, Skrobia do  celów spożywczych, Skrystalizowany cukier 
kamienny, Słodycze owocowe, Słodziki naturalne, Słodycze, Słody-
cze ozdobne na choinkę, Słodziki, Słód do celów spożywczych, Soda 
oczyszczona, Sorbety, Sosy, Sosy jako przyprawy, Mąka sojowa, Sól 
do konserwowania żywności, Sól kuchenna, Sól selerowa, Spaghetti, 
Suchary, Sushi, Szafran jako przyprawa, Syrop cukrowy do celów spo-
żywczych, Środki wiążące do lodów spożywczych, Tabule jako sałat-
ka z  kuskus, Tako, Tamaryndowiec jako przyprawa, Tapioka, Tarty 
(z owocami), Tortille, Wafle ryżowe, Wanilia jako aromat, Wermiszel, 
Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych 
choinek, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, Wyroby cukiernicze 
na bazie orzechów arachidowych, Wyroby czekoladowe do dekoracji 
ciast, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Zaczyn, Zagęszczacze 
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, Zboża, Ziarna 
sezamu jako przyprawa, Ziele angielskie, Zielenina jako przyprawy, 
Zioła do celów spożywczych, Zioła konserwowane jako przyprawy, 
Żywność na bazie mąki, 35 Doradztwo specjalistyczne w sprawach 
działalności gospodarczej, Organizowanie wystaw lub targów w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja 
sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Reklamy za pośrednictwem 
sieci komputerowej, Zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako za-
kupy i sprzedaż produktów dla innych przedsiębiorstw, Zgrupowa-
nie na  rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy 
wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej doty-
czącej sprzedaży artykułów spożywczych, Usługi umożliwiające od-
biorcom dogodny wybór i  zakup towarów w  hurtowni, sklepach, 
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przez internet w branży spożywczej, wędliniarskiej, budowlanej, me-
dycznej, farmaceutycznej z: Albuminowe artykuły żywnościowe 
do  celów medycznych, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 
Białkowe suplementy diety, Bransoletki nasączone środkiem odstra-
szającym owady, Chleb dla diabetyków przystosowany do celów me-
dycznych, Cukier skrystalizowany do celów medycznych, Dietetycz-
na żywność przystosowana do celów leczniczych, Ekstrakty ziołowe 
do  celów medycznych, Herbata dla astmatyków, Herbata ziołowa 
do celów leczniczych, Jednorazowe maty do przewijania niemowląt, 
Jednorazowe pieluchy dziecięce do pływania, Kora krotonowa, Ko-
rzenie lecznicze, Lepy na muchy, Mazidła, Mleko w proszku dla nie-
mowląt, Mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, Mię-
so liofilizowane przystosowane do  celów medycznych, Mineralne 
suplementy diety, Mleczko pszczele do  celów farmaceutycznych, 
Mleko migdałowe do celów farmaceutycznych Mydła antybakteryj-
ne, Mydła lecznicze, Odświeżacze do ubrań i tkanin, Olejek kamforo-
wy do  celów medycznych, Pieluchomajtki dziecięce, Pieluszki dla 
niemowląt, Tłuszcze do celów medycznych, Tłuszcze do celów wete-
rynaryjnych, Waciki do celów medycznych, Wata antyseptyczna, Wa-
zelina do  celów medycznych, Węgiel drzewny do  celów farmaceu-
tycznych, Wielorazowe pieluszki do  pływania dl niemowląt, Woda 
utleniona do  celów medycznych, Zioła lecznicze, Żywność dla nie-
mowląt, Aloes spożywczy, Bekon, Bigos, Biały ser z chudego mleka 
jako quark, Bita śmietana, Bulgogi (koreańskie danie z  wołowiny), 
Bulion jako preparat do produkcji, Cassoulet, Cebula konserwowana, 
Chipsy owocowe, Chipsy ziemniaczane, Choucroute gamie jako ka-
pusta kiszona garnirowana, Confity z kaczki, Chipsy o niskiej zawarto-
ści tłuszczu, Chrupki na bazie mięsa, Czosnek konserwowy, Daktyle, 
Drób, nieżywy, Dziczyzna, Dżem imbirowy, Dżemy, Ekstrakty alg 
do celów spożywczych, Ekstrakty mięsne, Enzymy mlekowe do ce-
lów spożywczych, Falafel, Fasolka konserwowa, Filety rybne, Flaki, 
Galaretki, Galaretki owocowe, Galarety mięsne, Groszek konserwo-
wy, Grzyby konserwowane, Guacamole jako pasta z awokado, Homa-
ry, nieżywe, Hot dogi w cieście kukurydzianym, Hummus jako pasta 
z ciecierzycy, Ikra rybia przetworzona, Imbir kandyzowany, Imbir ma-
rynowany, Imbir, konserwowany, Jadalne gniazda ptaków, Jadalne 
larwy mrówek, preparowane, Jadalne owady, nieżywe, Jadalne su-
szone kwiaty, Jagody konserwowane, Jaja, Jaja ślimacze jadalne, Jaja 
w  proszku, Jogurt, Kapusta kwaszona, Karczochy konserwowe, Ka-
szanka, Kawior, Kefir jako napój mleczny, Kiełbaski do  hot dogów, 
Kiełbasy, Kiełbaski w cieście, Kiszone warzywa jako kimchi, Klej rybi 
spożywczy, Klipfisz jako solony i  suszony dorsz, Koktajle jajeczne 
bezalkoholowe, Koktajle mleczne, Kompot żurawinowy, Kompozycje 
owoców przetworzonych, Koncentraty na  bazie owoców przezna-
czone do  gotowania, Koncentraty na  bazie warzyw przeznaczone 
do gotowania, Koncentraty rosołowe, Konserwowane ryby, Konser-
wowane warzywa, Konserwy rybne, Konserwy mięsne, Korniszony, 
Kotlety sojowe, Kotlety z tofu, Krążki z cebuli, Krem na bazie masła, 
Krewetki nieżywe, Krewetki różowe nieżywe, Krokiety, Krwawa kisz-
ka, Kukurydza cukrowa, przetworzona, Kumys jako napój mleczny, 
Kwaśna śmietana, Langusty, nieżywe, Lecytyna do  celów kulinar-
nych, Łosoś, nieżywy, Łój spożywczy, Małże (mięczaki) nieżywe, Mał-
że nieżywe, Margaryna, Marmolada, Masło, Masło arachidowe, Masło 
kakaowe, Masło kokosowe jako olej kokosowy, Miąższ owoców, Mię-
so i wędliny, Mięso konserwowane, Mięso liofilizowane, Mięso solo-
ne, Migdały mielone, Mleczne produkty, Mleko, Mleko albuminowe, 
Mleko kokosowe, Mleko kokosowe do celów kulinarnych, Mleko mi-
gdałowe, Mleko migdałowe do  celów kulinarnych, Mleko owsiane, 
Mleko ryżowe, Mleko ryżowe do celów kulinarnych, Mleko skonden-
sowane, Mleko sojowe, Mleko w proszku, Mleko z orzeszków ziem-
nych, Mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, Mrożone 
owoce, Nadziewane roladki z kapusty, Napoje mleczne z przewagą 
mleka, Napoje na bazie mleka kokosowego, Napoje na bazie mleka 
migdałowego, Napoje na bazie mleka orzechowego, Napoje zawie-
rające bakterie kwasu mlekowego, Nasiona słonecznika przetworzo-
ne, Nasiona, przetworzone, Nieżywe małże, Nieżywe mięczaki, Olej 
i tłuszcz kokosowy do celów spożywczych, Olej kostny, jadalny, Olej 
palmowy jadalny, Olej rzepakowy jadalny, Olej słonecznikowy do ce-
lów spożywczych, Olej sojowy spożywczy, Olej z oliwek jadalny, Olej 
z orzecha palmowego do żywności, Olej z siemienia lnianego do ce-
lów kulinarnych, Oleje spożywcze, Oliwa z oliwek z pierwszego tło-
czenia, Oliwki konserwowane, Omlety, Orzechy aromatyzowane, 
Orzechy kandyzowane, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy 
preparowane, Orzechy ziemne przetworzone, Osłonki kiełbas, natu-
ralne lub sztuczne, Ostrygi, nieżywe, Owoce gotowane, Owoce kon-

serwowane, Owoce konserwowane w  alkoholu, Owoce lukrowane, 
Aromaty jako preparaty do żywności, Aromaty do ciast, inne niż olej-
ki eteryczne, Aromaty kawowe, Aromaty spożywcze inne niż olejki 
eteryczne, Baozi (nadziewane kluski gotowane na  parze), Batony 
zbożowe, Batony lukrecjowe stosowane jako cukiernictwo, Biszkopty, 
Budyń ryżowy, Bułeczki słodkie, Bułeczki z  czekoladą, Bułka tarta, 
Bułki, Burrito, Chałwa, Cheeseburgery, Chipsy jako produkty zbożo-
we, Chow-chow jako przyprawa, Chrupiące ciastka z kremem (Profi-
terole), Chipsy, Chutney, Chleb, Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Ciasto jako 
masa do pieczenia, Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, Cia-
sto w proszku, Crème brûlées, Croissant, Cukier, Cukier palmowy, Cu-
kierki, Cukierki miętowe, Curry jako przyprawa, Cykoria jako substy-
tut kawy, Cynamon jako przyprawa, Czekolada, Czekolada pitna, 
Czosnek mielony jako przyprawa, Dania liofilizowane, których głów-
nym składnikiem jest makaron, Dania liofilizowane, których głów-
nym składnikiem jest ryż, Dekoracje cukiernicze do  ciast, Dodatki 
glutenowe do  celów kulinarnych, Dodatki smakowe do  napojów, 
inne niż olejki eteryczne, Drożdże, Dulce de leche, Enzymy do ciast, 
Esencje do  artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne 
i olejki eteryczne, Galaretki owocowe jako słodycze, Gałka muszkato-
łowa, Glazury do szynki, Glukoza do celów spożywczych, Gluten jako 
artykuł spożywczy, Gofry, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Goź-
dziki jako przyprawa, Gryka, przetworzona, Grzanki, Guma do żucia, 
Guma do  żucia odświeżająca oddech, Herbata, Herbata mrożona, 
Herbatniki petit-beurre, Herbatniki słodowe, Imbir jako przyprawa, 
Jadalny papier ryżowy, Jogurt mrożony jako lody spożywcze, Kakao, 
Kanapki, Kanapki z parówką jako hot dog, Kapary, Kapsułki z kawą, 
Karmelki jako cukierki, Kasza bulgur, Kasza kukurydziana, Kasza 
manna, Kasze spożywcze, Kawa, Kawa nienaturalna, Kawa niepalo-
na, Keczup, Kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, Kra-
kersy, Krakersy ryżowe, Kukurydza mielona, Kukurydza palona, Ku-
kurydza prażona, Kurkuma, Kuskus, Kwiaty i  liście jako substytuty 
herbaty, Lizaki lodowe, Lody, Lody spożywcze, Lód naturalny lub 
sztuczny, Lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, Lód do na-
pojów chłodzących, Lukier do ciast, Lukier lustrzany jako polewa lu-
strzana, Majonez, Makaron nitki, Makaron rurki, Makaroniki jako 
wyroby cukiernicze, Makaroniki kokosowe, Makarony, Maltoza, Mar-
cepan, Marynaty, Mąka, Mąka gorczycowa, Mąka gryczana do celów 
spożywczych, Mąka jęczmienna, Mąka kukurydziana, Mąka orze-
chowa, Mąka pszenna, Mąka z tapioki, Mąka ziemniaczana, Melasa, 
Mieszanki ciasta, Mieszanki na  naleśniki słone, Mięsne sosy, Mięso 
zapiekane w  cieście, Miód, Muesli, Musztarda, Naleśniki, Naleśniki 
słone, Nugat, Ocet, Onigiri, Opłatki, Orzechy w  czekoladzie, Owies 
łuskany, Owocowe galaretki jako słodycze, Pałeczki lukrecjowe jako 
wyroby cukiernicze, Papier jadalny, Papka ryżowa do celów kulinar-
nych, Papryka jako przyprawa, Pasta imbirowa jako przyprawa, Pa-
sta migdałowa, Pasta z  soi jako przyprawa, Pasty czekoladowe 
do smarowania zawierające orzechy, Pasty na bazie czekolady, Pa-
stylki jako wyroby cukiernicze, Pasztet w  cieście (pâté en croûte), 
Pepitki, Pesto jako sos, Piccalilli, Pielmieni, Pieczywo imbirowe: 
Pieprz, Piernik, Pierożki na bazie mąki, Pierożki ravioli, Pizza, Placki, 
Placki z kimchi, Płatki kukurydziane, Płatki zbożowe, Płatki owsiane, 
Podpłomyki na bazie ziemniaków, Pomadki jako cukierki, Pop-com, 
Pralinki, Potrawy na bazie mąki, Produkty spożywcze na bazie owsa, 
Produkty wiążące do kiełbas, Propolis, Proszek do pieczenia, Proszki 
do sporządzania lodów, Przetworzona komosa ryżowa, Przetworzo-
ne nasiona do  użytku jako przyprawa, Przyprawy, Przyprawy ko-
rzenne, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Ptifurki, Puddingi, 
Rollsy, Quiche, Mączka z  roślin strączkowych, Roślinne preparaty 
zastępujące kawę, Ryż, Ryż błyskawiczny, Ryż preparowany zawijany 
w wodorosty, Sago, Siemię lniane do celów kulinarnych jako przy-
prawa, Skrobia do  celów spożywczych, Skrystalizowany cukier ka-
mienny, Słodycze owocowe, Słodziki naturalne, Słodycze, Słodycze 
ozdobne na  choinkę, Słodziki, Słód do  celów spożywczych, Soda 
oczyszczona, Sorbety, Sosy, Sosy jako przyprawy, Mąka sojowa, Sól 
do konserwowania żywności, Sól kuchenna, Sól selerowa, Spaghet-
ti, Suchary, Sushi, Szafran jako przyprawa, Syrop cukrowy do celów 
spożywczych, Środki wiążące do  lodów spożywczych, Tabule jako 
sałatka z kuskus, Tako, Tamaryndowiec jako przyprawa, Tapioka, Tar-
ty (z owocami), Tortille, Wafle ryżowe, Wanilia jako aromat, Wermi-
szel, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze do dekoracji świątecz-
nych choinek, Wyroby cukiernicze na  bazie migdałów, Wyroby 
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, Wyroby czekoladowe 
do  dekoracji ciast, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Zaczyn, 
Zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, 
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Zboża, Ziarna sezamu jako przyprawa, Ziele angielskie, Zielenina 
jako przyprawy, Zioła do celów spożywczych, Zioła konserwowane 
jako przyprawy, Żywność na bazie mąki .

(111) 355669 (220) 2022 02 16 (210) 539972
(151) 2022 07 12 (441) 2022 03 28
(732) POLFOOD GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Degusta
(540) 

(591) zielony, brązowy, biały
(531) 26 .11 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 5 Albuminowe artykuły żywnościowe do  celów medycz-
nych, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Białkowe suplementy 
diety, Bransoletki nasączone środkiem odstraszającym owady, Chleb 
dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, Cukier skrysta-
lizowany do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana 
do celów leczniczych, Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Herba-
ta dla astmatyków, Herbata ziołowa do celów leczniczych, Jednorazo-
we maty do przewijania niemowląt, Jednorazowe pieluchy dziecięce 
do pływania, Kora krotonowa, Korzenie lecznicze, Lepy na muchy, Ma-
zidła, Mleko w  proszku dla niemowląt, Mąka z  siemienia lnianego 
do  celów farmaceutycznych, Mięso liofilizowane przystosowane 
do celów medycznych, Mineralne suplementy diety, Mleczko pszczele 
do  celów farmaceutycznych, Mleko migdałowe do  celów farmaceu-
tycznych Mydła antybakteryjne, Mydła lecznicze, Odświeżacze 
do ubrań i tkanin, Olejek kamforowy do celów medycznych, Pielucho-
majtki dziecięce, Pieluszki dla niemowląt, Tłuszcze do celów medycz-
nych, Tłuszcze do  celów weterynaryjnych, Waciki do  celów medycz-
nych, Wata antyseptyczna, Wazelina do  celów medycznych, Węgiel 
drzewny do celów farmaceutycznych, Wielorazowe pieluszki do pły-
wania dl niemowląt, Woda utleniona do celów medycznych, Zioła lecz-
nicze, Żywność dla niemowląt, 29 Aloes spożywczy, Bekon, Bigos, Bia-
ły ser z chudego mleka jako quark, Bita śmietana, Bulgogi (koreańskie 
danie z wołowiny), Bulion jako preparat do produkcji, Cassoulet, Cebu-
la konserwowana, Chipsy owocowe, Chipsy ziemniaczane, Choucroute 
garnie jako kapusta kiszona garnirowana, Confity z kaczki, Chipsy o ni-
skiej zawartości tłuszczu, Chrupki na bazie mięsa, Czosnek konserwo-
wy, Daktyle, Drób, nieżywy, Dziczyzna, Dżem imbirowy, Dżemy, Eks-
trakty alg do celów spożywczych, Ekstrakty mięsne, Enzymy mlekowe 
do celów spożywczych, Falafel, Fasolka konserwowa, Filety rybne, Fla-
ki, Galaretki, Galaretki owocowe, Galarety mięsne, Groszek konserwo-
wy, Grzyby konserwowane, Guacamole jako pasta z awokado, Homary, 
nieżywe, Hot dogi w cieście kukurydzianym, Hummus jako pasta z cie-
cierzycy, Ikra rybia przetworzona, Imbir kandyzowany, Imbir maryno-
wany, Imbir, konserwowany, Jadalne gniazda ptaków, Jadalne larwy 
mrówek, preparowane, Jadalne owady, nieżywe, Jadalne suszone 
kwiaty, Jagody konserwowane, Jaja, Jaja ślimacze jadalne, Jaja w prosz-
ku, Jogurt, Kapusta kwaszona, Karczochy konserwowe, Kaszanka, Ka-
wior, Kefir jako napój mleczny, Kiełbaski do hotdogów, Kiełbasy, Kieł-
baski w  cieście, Kiszone warzywa jako kimchi, Klej rybi spożywczy, 
Klipfisz jako solony i suszony dorsz, Koktajle jajeczne bezalkoholowe, 
Koktajle mleczne, Kompot żurawinowy, Kompozycje owoców prze-
tworzonych, Koncentraty na bazie owoców przeznaczone do gotowa-
nia, Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, Kon-
centraty rosołowe, Konserwowane ryby, Konserwowane warzywa, 
Konserwy rybne, Konserwy mięsne, Korniszony, Kotlety sojowe, Kotle-
ty z tofu, Krążki z cebuli, Krem na bazie masła, Krewetki nieżywe, Kre-
wetki różowe nieżywe, Krokiety, Krwawa kiszka, Kukurydza cukrowa, 
przetworzona, Kumys jako napój mleczny, Kwaśna śmietana, Langusty, 
nieżywe, Lecytyna do celów kulinarnych, Łosoś, nieżywy, Łój spożyw-
czy, Małże (mięczaki) nieżywe, Małże nieżywe, Margaryna, Marmolada, 
Masło, Masło arachidowe, Masło kakaowe, Masło kokosowe jako olej 
kokosowy, Miąższ owoców, Mięso i  wędliny, Mięso konserwowane, 
Mięso liofilizowane, Mięso solone, Migdały mielone, Mleczne produk-
ty, Mleko, Mleko albuminowe, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe 
do celów kulinarnych, Mleko migdałowe, Mleko migdałowe do celów 
kulinarnych, Mleko owsiane, Mleko ryżowe, Mleko ryżowe do  celów 

kulinarnych, Mleko skondensowane, Mleko sojowe, Mleko w proszku, 
Mleko z orzeszków ziemnych, Mleko z orzeszków ziemnych do celów 
kulinarnych, Mrożone owoce, Nadziewane roladki z  kapusty, Napoje 
mleczne z przewagą mleka, Napoje na bazie mleka kokosowego, Na-
poje na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie mleka orzechowe-
go, Napoje zawierające bakterie kwasu mlekowego, Nasiona słonecz-
nika przetworzone, Nasiona, przetworzone, Nieżywe małże, Nieżywe 
mięczaki, Olej i tłuszcz kokosowy do celów spożywczych, Olej kośmy, 
jadalny, Olej palmowy jadalny, Olej rzepakowy jadalny, Olej słoneczni-
kowy do celów spożywczych, Olej sojowy spożywczy, Olej z oliwek ja-
dalny, Olej z orzecha palmowego do żywności, Olej z siemienia lniane-
go do celów kulinarnych, Oleje spożywcze, Oliwa z oliwek z pierwszego 
tłoczenia, Oliwki konserwowane, Omlety, Orzechy aromatyzowane, 
Orzechy kandyzowane, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy pre-
parowane, Orzechy ziemne przetworzone, Osłonki kiełbas, naturalne 
lub sztuczne, Ostrygi, nieżywe, Owoce gotowane, Owoce konserwo-
wane, Owoce konserwowane w alkoholu, Owoce lukrowane, Owoce 
przetworzone, Owoce w  puszkach, Papryka konserwowana, Pasta 
z cukinii, Pasta z oberżyny, Pasta z owoców tłoczonych, Pasty do kro-
mek zawierające tłuszcz, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Pasty 
do  smarowania na  bazie warzyw, Pasty na  bazie orzechów, Pasztet 
z wątróbki, Pektyna do celów kulinarnych, Pierożki na bazie ziemnia-
ków, Pikle, Placki ziemniaczane, Płatki ziemniaczane, Poczwarki 
jedwabnika do  spożycia przez ludzi, Podpuszczka, Potrawy z  ryb 
do  spożycia przez ludzi, Produkty serowarskie, Produkty gotowe 
na bazie mięsa, Produkty gotowe na bazie wędlin, Przecier jabłkowy, 
Przecier pomidorowy, Przeciery rybne, Przeciery warzywne, Przekąski 
na bazie owoców, Przetwory do zup jarzynowych, Pyłki kwiatowe jako 
żywność, Raki, nieżywe, Ratatouille, Rodzynki, Ryby, Ryby solone, Sa-
łatki owocowe, Sałatki warzywne, Sardynki, nieżywe, Satay, Ser twaro-
gowy, Serwatka, Sfermentowane pieczone mleko, Skorupiaki, nieży-
we, Skórki owocowe, Smalec, Smażone placuszki twarogowe, Smażone 
ziemniaki (PLacki ziemniaczane), Soczewica konserwowana, Soja kon-
serwowana spożywcza, Sok cytrynowy do celów kulinarnych, Sok po-
midorowy do  gotowania, Soki roślinne do  gotowania, Sosy mięsne: 
Spożywczy olej kokosowy, Spożywczy olej kukurydziany, Spożywczy 
olej sezamowy, Strzykwy nieżywe, Substytuty mleka, Surowce do pro-
dukcji tłuszczy jadalnych, Szpik kostny zwierzęcy jadalny, Szynka, Śle-
dzie, nieżywe, Śmietana jako produkt mleczarski, Śmietana na bazie 
warzyw, Tahini jako pasta z  ziarna sezamowego, Tajine jako gotowe 
danie z mięsa, ryby lub warzyw, Tempeh, Tłuszcze jadalne, Tofu, Trufle 
konserwowane, Tuńczyk, nieżywy, Warzywa gotowane, Warzywa liofi-
lizowane, Warzywa przetworzone, Warzywa suszone, Warzywa 
w  puszkach, Wątroba, Wędliny, White pudding jako rodzaj kaszanki 
bez krwi, Wieprzowina, Wiórki kokosowe, Wodorosty konserwowe, 
Wywar, bulion, Wyroby na  bazie drobiu, Yakitori, Yuba jako skórka 
z tofu, Zsiadłe mleko, Zupy, Składniki do sporządzania zup, Zwierzęcy 
szpik kostny jadalny, Żelatyna, Żółtka jajek, Żywność przygotowywana 
z ryb, 30 Aromaty jako preparaty do żywności, Aromaty do ciast, inne 
niż olejki eteryczne, Aromaty kawowe, Aromaty spożywcze inne niż 
olejki eteryczne, Baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), Batony 
zbożowe, Batony lukrecjowe stosowane jako cukiernictwo, Biszkopty, 
Budyń ryżowy, Bułeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, Bułka tarta, Buł-
ki, Burrito, Chałwa, Cheeseburgery, Chipsy jako produkty zbożowe, 
Chow-chow jako przyprawa, Chrupiące ciastka z kremem (Profiterole), 
Chipsy, Chutney, Chleb, Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Ciasto jako masa 
do  pieczenia, Ciasto na  słodkie wypieki, Ciasto na  wypieki, Ciasto 
w proszku, Crème brûlées, Croissant, Cukier, Cukier palmowy, Cukierki, 
Cukierki miętowe, Curry jako przyprawa, Cykoria jako substytut kawy, 
Cynamon jako przyprawa, Czekolada, Czekolada pitna, Czosnek mielo-
ny jako przyprawa, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem 
jest makaron, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest 
ryż, Dekoracje cukiernicze do ciast, Dodatki glutenowe do celów kuli-
narnych, Dodatki smakowe do  napojów, inne niż olejki eteryczne, 
Drożdże, Dulce de leche, Enzymy do ciast, Esencje do artykułów żyw-
nościowych, inne niż esencje eteryczne i  olejki eteryczne, Galaretki 
owocowe jako słodycze, Gałka muszkatołowa, Glazury do szynki, Glu-
koza do  celów spożywczych, Gluten jako artykuł spożywczy, Gofry, 
Gotowe potrawy na bazie makaronu, Goździki jako przyprawa, Gryka, 
przetworzona, Grzanki, Guma do żucia, Guma do żucia odświeżająca 
oddech, Herbata, Herbata mrożona, Herbatniki petit-beurre, Herbatni-
ki słodowe, Imbir jako przyprawa, Jadalny papier ryżowy, Jogurt mro-
żony jako lody spożywcze, Kakao, Kanapki, Kanapki z parówką jako hot 
dog, Kapary, Kapsułki z kawą, Karmelki jako cukierki, Kasza bulgur, Ka-
sza kukurydziana, Kasza manna, Kasze spożywcze, Kawa, Kawa niena-
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turalna, Kawa niepalona, Keczup, Kiełki pszeniczne do celów spożyw-
czych dla ludzi, Krakersy, Krakersy ryżowe, Kukurydza mielona, 
Kukurydza palona, Kukurydza prażona, Kurkuma, Kuskus, Kwiaty i  li-
ście jako substytuty herbaty, Lizaki lodowe, Lody, Lody spożywcze, 
Lód naturalny lub sztuczny, Lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fa-
solą, Lód do  napojów chłodzących, Lukier do  ciast, Lukier lustrzany 
jako polewa lustrzana, Majonez, Makaron nitki, Makaron rurki, Makaro-
niki jako wyroby cukiernicze, Makaroniki kokosowe, Makarony, Malto-
za, Marcepan, Marynaty, Mąka, Mąka gorczycowa, Mąka gryczana 
do celów spożywczych, Mąka jęczmienna, Mąka kukurydziana, Mąka 
orzechowa, Mąka pszenna, Mąka z tapioki, Mąka ziemniaczana, Mela-
sa, Mieszanki ciasta, Mieszanki na naleśniki słone, Mięsne sosy, Mięso 
zapiekane w cieście, Miód, Muesli, Musztarda, Naleśniki, Naleśniki sło-
ne, Nugat, Ocet, Onigiri, Opłatki, Orzechy w czekoladzie, Owies łuska-
ny, Owocowe galaretki jako słodycze, Pałeczki lukrecjowe jako wyroby 
cukiernicze, Papier jadalny, Papka ryżowa do celów kulinarnych, Papry-
ka jako przyprawa, Pasta imbirowa jako przyprawa, Pasta migdałowa, 
Pasta z soi jako przyprawa, Pasty czekoladowe do smarowania zawie-
rające orzechy, Pasty na bazie czekolady, Pastylki jako wyroby cukierni-
cze, Pasztet w cieście (pâté en croûte), Pepitki, Pesto jako sos, Piccalilli, 
Pielmieni, Pieczywo imbirowe: Pieprz, Piernik, Pierożki na bazie mąki, 
Pierożki ravioli, Pizza, Placki, Placki z kimchi, Płatki kukurydziane, Płatki 
zbożowe, Płatki owsiane, Podpłomyki na bazie ziemniaków, Pomadki 
jako cukierki, Pop-corn, Pralinki, Potrawy na bazie mąki, Produkty spo-
żywcze na bazie owsa, Produkty wiążące do kiełbas, Propolis, Proszek 
do pieczenia, Proszki do sporządzania lodów, Przetworzona komosa 
ryżowa, Przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, Przyprawy, 
Przyprawy korzenne, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Ptifurki, 
Puddingi, Rollsy, Quiche, Mączka z roślin strączkowych, Roślinne pre-
paraty zastępujące kawę, Ryż, Ryż błyskawiczny, Ryż preparowany za-
wijany w  wodorosty, Sago, Siemię lniane do  celów kulinarnych jako 
przyprawa, Skrobia do  celów spożywczych, Skrystalizowany cukier 
kamienny, Słodycze owocowe, Słodziki naturalne, Słodycze, Słodycze 
ozdobne na  choinkę, Słodziki, Słód do  celów spożywczych, Soda 
oczyszczona, Sorbety, Sosy, Sosy jako przyprawy, Mąka sojowa, Sól 
do konserwowania żywności, Sól kuchenna, Sól selerowa, Spaghetti, 
Suchary, Sushi, Szafran jako przyprawa, Syrop cukrowy do celów spo-
żywczych, Środki wiążące do lodów spożywczych, Tabule jako sałatka 
z kuskus, Tako, Tamaryndowiec jako przyprawa, Tapioka, Tarty (z owo-
cami), Tortille, Wafle ryżowe, Wanilia jako aromat, Wermiszel, Wyroby 
cukiernicze, Wyroby cukiernicze do  dekoracji świątecznych choinek, 
Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, Wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów arachidowych, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, Wy-
sokoproteinowe batoniki zbożowe, Zaczyn, Zagęszczacze stosowane 
przy gotowaniu produktów spożywczych, Zboża, Ziarna sezamu jako 
przyprawa, Ziele angielskie, Zielenina jako przyprawy, Zioła do celów 
spożywczych, Zioła konserwowane jako przyprawy, Żywność na bazie 
mąki, 35 Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, Organizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub 
reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży stosowana dla 
osób trzecich, Reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, Zaopa-
trzenie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla 
innych przedsiębiorstw, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towa-
ry na  stronie internetowej dotyczącej sprzedaży artykułów spożyw-
czych, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup towa-
rów w  hurtowni, sklepach, przez Internet w  branży spożywczej, 
wędliniarskiej, budowlanej, medycznej, farmaceutycznej z: Albumino-
we artykuły żywnościowe do celów medycznych, Apteczki pierwszej 
pomocy, wyposażone, Białkowe suplementy diety, Bransoletki nasą-
czone środkiem odstraszającym owady, Chleb dla diabetyków przy-
stosowany do  celów medycznych, Cukier skrystalizowany do  celów 
medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana do  celów leczni-
czych, Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Herbata dla astmaty-
ków, Herbata ziołowa do  celów leczniczych, Jednorazowe maty 
do przewijania niemowląt, Jednorazowe pieluchy dziecięce do pływa-
nia, Kora krotonowa, Korzenie lecznicze, Lepy na  muchy, Mazidła, 
Mleko w proszku dla niemowląt, Mąka z siemienia lnianego do celów 
farmaceutycznych, Mięso liofilizowane przystosowane do celów me-
dycznych, Mineralne suplementy diety, Mleczko pszczele do celów 
farmaceutycznych, Mleko migdałowe do  celów farmaceutycznych 
Mydła antybakteryjne, Mydła lecznicze, Odświeżacze do ubrań i tka-
nin, Olejek kamforowy do celów medycznych, Pieluchomajtki dziecię-
ce, Pieluszki dla niemowląt, Tłuszcze do celów medycznych, Tłuszcze 
do celów weterynaryjnych, Waciki do celów medycznych, Wata anty-

septyczna, Wazelina do celów medycznych, Węgiel drzewny do celów 
farmaceutycznych, Wielorazowe pieluszki do pływania dl niemowląt, 
Woda utleniona do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żywność dla 
niemowląt, Aloes spożywczy, Bekon, Bigos, Biały ser z chudego mleka 
jako quark, Bita śmietana, Bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), Bu-
lion jako preparat do  produkcji, Cassoulet, Cebula konserwowana, 
Chipsy owocowe, Chipsy ziemniaczane, Choucroute garnie jako kapu-
sta kiszona garnirowana, Confity z kaczki, Chipsy o niskiej zawartości 
tłuszczu, Chrupki na bazie mięsa, Czosnek konserwowy, Daktyle, Drób, 
nieżywy, Dziczyzna, Dżem imbirowy, Dżemy, Ekstrakty alg do celów 
spożywczych, Ekstrakty mięsne, Enzymy mlekowe do celów spożyw-
czych, Falafel, Fasolka konserwowa, Filety rybne, Flaki, Galaretki, Gala-
retki owocowe, Galarety mięsne, Groszek konserwowy, Grzyby konser-
wowane, Guacamole jako pasta z  awokado, Homary, nieżywe, Hot 
dogi w cieście kukurydzianym, Hummus jako pasta z ciecierzycy, Ikra 
rybia przetworzona, Imbir kandyzowany, Imbir marynowany, Imbir, 
konserwowany, Jadalne gniazda ptaków, Jadalne larwy mrówek, pre-
parowane, Jadalne owady, nieżywe, Jadalne suszone kwiaty, Jagody 
konserwowane, Jaja, Jaja ślimacze jadalne, Jaja w proszku, Jogurt, Ka-
pusta kwaszona, Karczochy konserwowe, Kaszanka, Kawior, Kefir jako 
napój mleczny, Kiełbaski do hotdogów, Kiełbasy, Kiełbaski w cieście, 
Kiszone warzywa jako kimchi, Klej rybi spożywczy, Klipfisz jako solony 
i  suszony dorsz, Koktajle jajeczne bezalkoholowe, Koktajle mleczne, 
Kompot żurawinowy, Kompozycje owoców przetworzonych, Koncen-
traty na  bazie owoców przeznaczone do  gotowania, Koncentraty 
na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, Koncentraty rosołowe, 
Konserwowane ryby, Konserwowane warzywa, Konserwy rybne, Kon-
serwy mięsne, Korniszony, Kotlety sojowe, Kotlety z tofu, Krążki z cebu-
li, Krem na bazie masła, Krewetki nieżywe, Krewetki różowe nieżywe, 
Krokiety, Krwawa kiszka, Kukurydza cukrowa, przetworzona, Kumys 
jako napój mleczny, Kwaśna śmietana, Langusty, nieżywe, Lecytyna 
do celów kulinarnych, Łosoś, nieżywy, Łój spożywczy, Małże (mięczaki) 
nieżywe, Małże nieżywe, Margaryna, Marmolada, Masło, Masło arachi-
dowe, Masło kakaowe, Masło kokosowe jako olej kokosowy, Miąższ 
owoców, Mięso i wędliny, Mięso konserwowane, Mięso liofilizowane, 
Mięso solone, Migdały mielone, Mleczne produkty, Mleko, Mleko albu-
minowe, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe do  celów kulinarnych, 
Mleko migdałowe, Mleko migdałowe do  celów kulinarnych, Mleko 
owsiane, Mleko ryżowe, Mleko ryżowe do  celów kulinarnych, Mleko 
skondensowane, Mleko sojowe, Mleko w proszku, Mleko z orzeszków 
ziemnych, Mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, Mrożo-
ne owoce, Nadziewane roladki z kapusty, Napoje mleczne z przewagą 
mleka, Napoje na  bazie mleka kokosowego, Napoje na  bazie mleka 
migdałowego, Napoje na bazie mleka orzechowego, Napoje zawiera-
jące bakterie kwasu mlekowego, Nasiona słonecznika przetworzone, 
Nasiona, przetworzone, Nieżywe małże, Nieżywe mięczaki, Olej 
i  tłuszcz kokosowy do  celów spożywczych, Olej kostny, jadalny, Olej 
palmowy jadalny, Olej rzepakowy jadalny, Olej słonecznikowy do ce-
lów spożywczych, Olej sojowy spożywczy, Olej z oliwek jadalny, Olej 
z orzecha palmowego do żywności, Olej z siemienia lnianego do celów 
kulinarnych, Oleje spożywcze, Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, 
Oliwki konserwowane, Omlety, Orzechy aromatyzowane, Orzechy 
kandyzowane, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy preparowa-
ne, Orzechy ziemne przetworzone, Osłonki kiełbas, naturalne lub 
sztuczne, Ostrygi, nieżywe, Owoce gotowane, Owoce konserwowane, 
Owoce konserwowane w alkoholu, Owoce lukrowane, Aromaty jako 
preparaty do  żywności, Aromaty do  ciast, inne niż olejki eteryczne, 
Aromaty kawowe, Aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, Baozi 
(nadziewane kluski gotowane na parze), Batony zbożowe, Batony lu-
krecjowe stosowane jako cukiernictwo, Biszkopty, Budyń ryżowy, Bu-
łeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, Bułka tarta, Bułki, Burrito, Chałwa, 
Cheeseburgery, Chipsy jako produkty zbożowe, Chow-chow jako 
przyprawa, Chrupiące ciastka z kremem (Profiterole), Chipsy, Chutney, 
Chleb, Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Ciasto jako masa do pieczenia, Ciasto 
na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, Ciasto w proszku, Crème brûlées, 
Croissant, Cukier, Cukier palmowy, Cukierki, Cukierki miętowe, Curry 
jako przyprawa, Cykoria jako substytut kawy, Cynamon jako przypra-
wa, Czekolada, Czekolada pitna, Czosnek mielony jako przyprawa, Da-
nia liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, Dania 
liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, Dekoracje cukier-
nicze do ciast, Dodatki glutenowe do celów kulinarnych, Dodatki sma-
kowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, Drożdże, Dulce de leche, 
Enzymy do ciast, Esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esen-
cje eteryczne i olejki eteryczne, Galaretki owocowe jako słodycze, Gał-
ka muszkatołowa, Glazury do szynki, Glukoza do celów spożywczych, 
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Gluten jako artykuł spożywczy, Gofry, Gotowe potrawy na bazie maka-
ronu, Goździki jako przyprawa, Gryka, przetworzona, Grzanki, Guma 
do żucia, Guma do żucia odświeżająca oddech, Herbata, Herbata mro-
żona, Herbatniki petit-beurre, Herbatniki słodowe, Imbir jako przypra-
wa, Jadalny papier ryżowy, Jogurt mrożony jako lody spożywcze, Ka-
kao, Kanapki, Kanapki z parówką jako hot dog, Kapary, Kapsułki z kawą, 
Karmelki jako cukierki, Kasza bulgur, Kasza kukurydziana, Kasza man-
na, Kasze spożywcze, Kawa, Kawa nienaturalna, Kawa niepalona, Ke-
czup, Kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, Krakersy, Kra-
kersy ryżowe, Kukurydza mielona, Kukurydza palona, Kukurydza 
prażona, Kurkuma, Kuskus, Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Liza-
ki lodowe, Lody, Lody spożywcze, Lód naturalny lub sztuczny, Lód po-
kruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, Lód do napojów chłodzących, 
Lukier do ciast, Lukier lustrzany jako polewa lustrzana, Majonez, Maka-
ron nitki, Makaron rurki, Makaroniki jako wyroby cukiernicze, Makaro-
niki kokosowe, Makarony, Maltoza, Marcepan, Marynaty, Mąka, Mąka 
gorczycowa, Mąka gryczana do celów spożywczych, Mąka jęczmien-
na, Mąka kukurydziana, Mąka orzechowa, Mąka pszenna, Mąka z  ta-
pioki, Mąka ziemniaczana, Melasa, Mieszanki ciasta, Mieszanki na nale-
śniki słone, Mięsne sosy, Mięso zapiekane w  cieście, Miód, Muesli, 
Musztarda, Naleśniki, Naleśniki słone, Nugat, Ocet, Onigiri, Opłatki, 
Orzechy w czekoladzie, Owies łuskany, Owocowe galaretki jako słody-
cze, Pałeczki lukrecjowe jako wyroby cukiernicze, Papier jadalny, Pap-
ka ryżowa do  celów kulinarnych, Papryka jako przyprawa, Pasta im-
birowa jako przyprawa, Pasta migdałowa, Pasta z soi jako przyprawa, 
Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty na ba-
zie czekolady, Pastylki jako wyroby cukiernicze, Pasztet w cieście (pâté 
en croûte), Pepitki, Pesto jako sos, Piccalilli, Pielmieni, Pieczywo imbiro-
we: Pieprz, Piernik, Pierożki na bazie mąki, Pierożki ravioli, Pizza, Placki, 
Placki z  kimchi, Płatki kukurydziane, Płatki zbożowe, Płatki owsiane, 
Podpłomyki na  bazie ziemniaków, Pomadki jako cukierki, Pop-com, 
Pralinki, Potrawy na bazie mąki, Produkty spożywcze na bazie owsa, 
Produkty wiążące do kiełbas, Propolis, Proszek do pieczenia, Proszki 
do sporządzania lodów, Przetworzona komosa ryżowa, Przetworzo-
ne nasiona do użytku jako przyprawa, Przyprawy, Przyprawy korzen-
ne, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Ptifurki, Puddingi, Rollsy, 
Quiche, Mączka z roślin strączkowych, Roślinne preparaty zastępują-
ce kawę, Ryż, Ryż błyskawiczny, Ryż preparowany zawijany w wodo-
rosty, Sago, Siemię lniane do  celów kulinarnych jako przyprawa, 
Skrobia do  celów spożywczych, Skrystalizowany cukier kamienny, 
Słodycze owocowe, Słodziki naturalne, Słodycze, Słodycze ozdobne 
na choinkę, Słodziki, Słód do celów spożywczych, Soda oczyszczona, 
Sorbety, Sosy, Sosy jako przyprawy, Mąka sojowa, Sól do konserwo-
wania żywności, Sól kuchenna, Sól selerowa, Spaghetti, Suchary, Su-
shi, Szafran jako przyprawa, Syrop cukrowy do celów spożywczych, 
Środki wiążące do lodów spożywczych, Tabule jako sałatka z kuskus, 
Tako, Tamaryndowiec jako przyprawa, Tapioka, Tarty (z  owocami), 
Tortille, Wafle ryżowe, Wanilia jako aromat, Wermiszel, Wyroby cu-
kiernicze, Wyroby cukiernicze do  dekoracji świątecznych choinek, 
Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, Wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów arachidowych, Wyroby czekoladowe do  dekoracji ciast, 
Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Zaczyn, Zagęszczacze stoso-
wane przy gotowaniu produktów spożywczych, Zboża, Ziarna seza-
mu jako przyprawa, Ziele angielskie, Zielenina jako przyprawy, Zioła 
do celów spożywczych, Zioła konserwowane jako przyprawy, Żyw-
ność na bazie mąki .
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(732) MROCZYŃSKI MACIEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ozonetube
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 27 .05 .01, 26 .01 .01, 26 .01 .05, 26 .01 .06, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Ozonizatory [ozonatory], urządzenia monitorujące 
obecność ozonu inne niż do  celów medycznych, analizatory po-

wietrza, urządzenia diagnostyczne, nie  do  celów medycznych, wy-
krywacze [detektory], publikacje elektroniczne do  pobrania, 11 
Urządzenia do  dezynfekcji, sterylizacji i  odkażania, oczyszczacze 
powietrza, instalacje do  filtrowania powietrza, sterylizatory powie-
trza, urządzenia i  maszyny do  oczyszczania powietrza, urządzenia 
jonizujące do  oczyszczania powietrza, aparatura do  oczyszczania 
powietrza, 35 Sprzedaż ozonizatorów [ozonatorów], reklama, pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
zapewnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania 
dóbr i  usług na  rzecz osób trzecich, handlowe informacje i  porady 
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 40 Uzdatnia-
nie i oczyszczanie powietrza, regeneracja powietrza, dezodoryzacja 
powietrza, wynajem ozonizatorów [ozonatorów], wynajem urządzeń 
do  oczyszczania powietrza, wypożyczanie generatorów, 41 Usługi 
w zakresie publikowania on line, usługi pisania blogów, usługi edu-
kacyjne, szkoleniowe, warsztaty .

(111) 355671 (220) 2022 02 17 (210) 540012
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) CLINNOVATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) clinnovate
(540) 

(591) żółty, niebieski
(531) 26 .01 .06, 24 .17 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 42 Badania biologiczne, badania kliniczne i badania me-
dyczne, Próby kliniczne, Laboratoria medyczne, Medyczne badania 
naukowe, Medyczne usługi laboratoryjne, 44 Usługi medyczne, Ba-
dania medyczne, Kliniki medyczne, Konsultacje medyczne, Porad-
nictwo medyczne, Usługi poradnictwa medycznego, Organizowanie 
leczenia medycznego, Zapewnianie leczenia medycznego, Usługi 
informacji medycznej, Udzielanie informacji medycznej, Usługi po-
mocy medycznej, Usługi opieki medycznej .

(111) 355672 (220) 2022 02 21 (210) 540112
(151) 2022 07 20 (441) 2022 04 04
(732) BOMBRYCH ADAM, Łowicz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ł Festiwal
(510), (511) 16 Biuletyny informacyjne, Afisze, plakaty, Banery wy-
stawowe z  papieru, Banery wystawowe wykonane z  kartonu, Bro-
szury, Broszury drukowane, Druki, Drukowane bilety, Drukowane 
kartonowe tablice reklamowe, Fotografie [wydrukowane], Fotogra-
fie, Kalendarze, Karty pocztowe, Koperty, Naklejki, Notesy, Plakaty 
reklamowe, Plakaty z  kartonu, Pocztówki, Pocztówki i  widokówki, 
Ulotki, Ulotki reklamowe, 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 
Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 35 Usługi reklamowe, promocyjne 
i  marketingowe, Marketing imprez i  wydarzeń, Promowanie kon-
certów muzycznych, Impresariat w  działalności artystycznej, Orga-
nizacja wydarzeń komercyjnych, Organizowanie imprez w  celach 
handlowych i reklamowych, Organizowanie imprez, wystaw, targów 
i  pokazów do  celów handlowych, promocyjnych i  reklamowych, 
41 Edukacja, rozrywka i sport, Organizacja wystaw do celów kultu-
ralnych lub edukacyjnych, Organizowanie konferencji związanych 
z  rozrywką, Organizowanie konferencji dotyczących rozrywki, Or-
ganizowanie konkursów artystycznych, Organizowanie konkursów 
w  celach kulturalnych, Organizowanie pokazów w  celach kultural-
nych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych, Organizowanie 
wystaw w celach rozrywkowych, Koncerty muzyczne, Obsługa kon-
certów muzycznych, Organizowanie koncertów, Produkcja koncer-
tów muzycznych, Przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie 
koncertów, Usługi festiwali muzycznych, Usługi koncertów muzycz-
nych, Usługi rozrywkowe na żywo, Impresariat artystyczny, Imprezy 
kulturalne, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o roz-
rywce, Informacje dotyczące działalności kulturalnej, Kierownictwo 
artystyczne artystów estradowych, Organizacja i  przeprowadzanie 
aktywności kulturalnych, Organizacja i  przeprowadzanie imprez 
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rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych i  artystycznych, 
Organizacja konkursów muzycznych, Organizowanie festiwali, Orga-
nizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Organizowanie imprez 
rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie imprez w celach kultu-
ralnych, rozrywkowych i sportowych, Rezerwacje koncertów .

(111) 355673 (220) 2022 02 23 (210) 540215
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 11
(732) MEDUAL A . MEJER-IBERHAN, P . IBERHAN SPÓŁKA JAWNA, 
Przygodzice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDUAL
(540) 

(591) niebieski, zielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 10 Urządzenia i  przyrządy do  fizjoterapii, Urządzenia 
i przyrządy do fizjoterapii i  rehabilitacji, Sprzęt do stymulacji elek-
tronicznej do fizjoterapii, Steppery do użytku w fizjoterapii, Bieżnie 
stacjonarne do  użytku medycznego w  ćwiczeniach fizjoterapeu-
tycznych, Aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, Urządzenia 
do  rehabilitacji medycznej, Urządzenia do  rehabilitacji fizycznej 
do celów medycznych, Urządzenia do wzmacniania mięśni do użyt-
ku w rehabilitacji medycznej, Obuwie do ćwiczeń do rehabilitacji me-
dycznej, Urządzenia do masażu [do celów medycznych], 41 Usługi 
edukacji medycznej, Medyczne usługi edukacyjne, Usługi trenerów 
osobistych, Doradztwo w  zakresie szkolenia i  doskonalenia zawo-
dowego, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, Nauczanie 
i  szkolenia, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i  prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia biznesowe, Szkolenia i na-
uczanie w dziedzinie medycyny, Szkolenia nauczycieli sportowych, 
Szkolenia personelu, Szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych 
i  ich  leczenia, Szkolenia w zakresie odżywiania, Szkolenia w zakre-
sie sprawności fizycznej, Szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej 
kondycji fizycznej, Szkolenia zawodników sportowych, Udzielanie 
kursów szkolenia zawodowego, Usługi doradcze i  informacyjne 
związane z  przygotowywaniem, organizowaniem i  prowadzeniem 
warsztatów [szkolenia], Usługi edukacyjne związane ze szkoleniami 
zawodowymi, Usługi szkolenia pielęgniarek i  pielęgniarzy, Usługi 
szkolenia zawodowego, Usługi w  zakresie szkolenia zawodowego, 
Usługi w  zakresie szkolenia i  kształcenia zawodowego, Nauczanie 
w  dziedzinie medycyny, Szkolenia w  dziedzinie medycyny, Publi-
kowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, 
Usługi nauczania dotyczące medycyny, Nauczanie w  dziedzinie 
osteopatii, 44 Fizjoterapia, Usługi elektroterapii dla fizjoterapii, 
Usługi fizjoterapii, Rehabilitacja fizyczna, Rehabilitacja pacjentów 
uzależnionych od alkoholu, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Porad-
nictwo związane z  terapią zajęciową, Terapia ciepłem [medyczna], 
Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT), Terapia falą uderzeniową, 
Terapia mowy i  słuchu, Terapia mowy, Opracowywanie indywidu-
alnych programów rehabilitacji fizycznej, Udostępnianie obiek-
tów i  sprzętu do  rehabilitacji psychicznej, Udostępnianie sprzętu 
i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, 
Zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, Leczenie 
w zakresie kontroli wagi ciała, Leczenie zwichnięć stawów, skręceń, 
złamań kości lub podobnych urazów (judo-seifuku), Opieka me-
dyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, Udzielanie informa-
cji związanych z leczeniem przemieszczonych stawów, skręceń lub 
złamanych kości, Usługi analiz medycznych związane z  leczeniem 
pacjentów, Usługi analiz medycznych związanych z leczeniem osób, 
Usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem 
chorób, Usługi diagnostyki medycznej [testy i  analizy], Usługi do-
radcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], Usługi doradztwa 
dietetycznego [medyczne], Usługi doradztwa medycznego świad-
czone przez domy opieki, Usługi informacji medycznej, Usługi infor-
macji medycznej świadczone za  pośrednictwem Internetu, Usługi 
informacyjne w  zakresie opieki medycznej, Usługi klinik zdrowia 
[medyczne], Usługi leczenia medycznego świadczone przez domy 
opieki, Usługi medyczne, Usługi medyczne do  celów diagnostyki 
chorób ciała człowieka, Usługi medyczne w zakresie leczenia chorób 

ciała ludzkiego, Usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, 
Usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, Usługi ob-
razowania medycznego, Usługi oceny medycznej, Usługi oceny me-
dycznej świadczone dla pacjentów rehabilitowanych w celu prowa-
dzenia leczenia i oceny jego efektywności, Usługi opieki medycznej, 
Usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, Usługi 
pomocy medycznej, Usługi poradnictwa medycznego, Usługi w za-
kresie leczenia medycznego, Masaż, Informacje dotyczące masa-
żu, Masaż tkanek głębokich, Masaże, Opieka zdrowotna w zakresie 
masaży terapeutycznych, Usługi konsultacji związane z  masażami, 
Udzielanie wiadomości i  informacji w dziedzinie medycyny, Udzie-
lanie informacji dotyczących medycyny, Usługi medycyny alterna-
tywnej, Usługi w  zakresie medycyny sportowej, Usługi w  zakresie 
medycyny regeneracyjnej, Opieka zdrowotna związana z osteopa-
tią, Osteopatia .

(111) 355674 (220) 2022 02 22 (210) 540218
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) SARAYA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NADESHIKO
(540) 

(531) 27 .05 .05, 28 .03 .99, 05 .05 .20, 05 .05 .21
(510), (511) 3 Mydła, Mydła kosmetyczne, Kosmetyki, Kosmetyki 
nielecznicze, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, Kosme-
tyki upiększające, Kosmetyki w postaci płynów, Toniki [kosmetyki], 
Mleczka kosmetyczne, Maski kosmetyczne, Kremy kosmetyczne, 
Balsamy kosmetyczne, Olejki mineralne [kosmetyki], Kosmetycz-
ne preparaty nawilżające, Kosmetyki w  formie olejków, Kremy 
do  ciała [kosmetyki], Kremy do  twarzy [kosmetyki], Preparaty ko-
smetyczne do  kąpieli, Preparaty kosmetyczne do  włosów, Kremy 
kosmetyczne do rąk, Błoto kosmetyczne do ciała, Ekstrakty ziołowe 
do  celów kosmetycznych, Serum do  twarzy do  celów kosmetycz-
nych, Serum do  włosów, Peeling do  włosów, Szampony do  wło-
sów, Odżywki do włosów, Lakiery do włosów, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej, hurtowej, w  systemie online, import, eksport: mydeł, 
mydeł kosmetycznych, kosmetyków, kosmetyków nieleczniczych, 
kosmetyków naturalnych, kosmetyków organicznych, kosmetyków 
upiększających, kosmetyków w  postaci płynów, toników [kosme-
tyków], mleczek kosmetycznych, masek kosmetycznych, kremów 
kosmetycznych, balsamów kosmetycznych, olejków mineralnych 
[kosmetyków], kosmetycznych preparatów nawilżających, kosme-
tyków w formie olejków, kremów do ciała [kosmetyków], kremów 
do  twarzy [kosmetyków], preparatów kosmetycznych do  kąpieli, 
preparatów kosmetycznych do  włosów, kremów kosmetycznych 
do rąk, błot kosmetycznych do ciała, ekstraktów ziołowych do ce-
lów kosmetycznych, serów do  twarzy do  celów kosmetycznych, 
ziół do kąpieli, roślinnych olejków eterycznych, serum do włosów, 
peelingów do  włosów, szamponów do  włosów, odżywek do  wło-
sów, lakierów do włosów .

(111) 355675 (220) 2022 02 24 (210) 540287
(151) 2022 07 26 (441) 2022 03 21
(732) FARMAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CARDOBAN
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Leki przeciwzakrzepowe, Preparaty 
farmaceutyczne do  leczenia cukrzycy, Leki sercowo-naczyniowe 
do  stosowania w  leczeniu nadciśnienia tętniczego, Preparaty far-
maceutyczne do leczenia nadciśnienia, Leki stosowane w prewencji, 
leczeniu, zapobieganiu nawrotom żylnych incydentów zakrzepo-
wo-zatorowych .
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(111) 355676 (220) 2022 03 01 (210) 540475
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 04
(732) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elizówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GENIVAG
(510), (511) 5 Preparaty dopochwowe o działaniu nawilżającym, żele 
dopochwowe .

(111) 355677 (220) 2022 03 01 (210) 540479
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 04
(732) BUGAJSKI PAWEŁ EGOART, Mełgiew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NADRUKON NADRUKI NA ODZIEŻY
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 26 .13 .25, 26 .11 .01, 26 .11 .13, 02 .09 .15
(510), (511) 25 Odzież .

(111) 355678 (220) 2022 03 02 (210) 540494
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 11
(732) ŚCIANA DOMINIKA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NUVKA
(540) 

(591) różowy, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 44 Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makija-
żu, Usługi doradztwa w zakresie makijażu, Usługi w zakresie makija-
żu, Usługi kosmetyczne .

(111) 355679 (220) 2022 03 04 (210) 540605
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 04
(732) NATURAL RASCAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bar Rascal
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane z  napojami al-
koholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alko-
holowymi (z  wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej napojów 
alkoholowych, w tym wina, Usługi reklamowe, marketingowe i pro-
mocyjne, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Usłu-
gi importu napojów alkoholowych, w tym wina, 41 Organizowanie 
imprez rozrywkowych i kulturalnych, Degustacje win [usługi eduka-
cyjne], Degustacje win [usługi rozrywkowe], 43 Serwowanie napo-
jów alkoholowych, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach 
i barach, Usługi barów i restauracji .

(111) 355680 (220) 2022 03 04 (210) 540606
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 04
(732) NATURAL RASCAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Natural Rascal
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wino, 35 Usłu-
gi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  napojami alkoholowymi (z  wy-
jątkiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych, 
w tym wina, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Organi-
zacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Usługi importu napo-
jów alkoholowych, w tym wina, 41 Organizowanie imprez rozrywko-
wych i kulturalnych, Degustacje win [usługi edukacyjne], Degustacje 
win [usługi rozrywkowe], 43 Serwowanie napojów alkoholowych, 
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi ba-
rów i restauracji .

(111) 355681 (220) 2022 03 04 (210) 540618
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 04
(732) NAZWA .PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) pomarańczowy
(531) 29 .01 .11, 24 .15 .01, 26 .13 .99
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe oraz do urządzeń mo-
bilnych służące do archiwizacji i przechowywania wiadomości email, 
Oprogramowanie komputerowe oraz do urządzeń mobilnych służą-
ce do przechowywania danych oraz dokumentów elektronicznych, 
42 Archiwizowanie wiadomości email: przechowywanie zarchiwi-
zowanych wiadomości email, Przechowywanie danych elektronicz-
nych, Przechowywanie dokumentów elektronicznych .

(111) 355682 (220) 2022 03 04 (210) 540629
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 04
(732) NAZWA .PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mail Backup
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .13 .25, 24 .15 .01
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe oraz do urządzeń mo-
bilnych służące do archiwizacji i przechowywania wiadomości email, 
Oprogramowanie komputerowe oraz do urządzeń mobilnych służą-
ce do przechowywania danych oraz dokumentów elektronicznych, 
42 Archiwizowanie wiadomości email, Przechowywanie zarchiwi-
zowanych wiadomości email, Przechowywanie danych elektronicz-
nych, Przechowywanie dokumentów elektronicznych .

(111) 355683 (220) 2022 03 07 (210) 540664
(151) 2022 07 12 (441) 2022 03 28
(732) GRZELAK MARCIN, Gniezno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Warto szkolić www .wartoszkolic .pl
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(540) 

(591) fioletowy, biały, pomarańczowy
(531) 26 .01 .06, 26 .01 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe związane z  edukacją 
dzieci, Książki audio, Książki dźwiękowe, Książki elektroniczne do po-
brania, Książki w  formacie cyfrowym do  pobierania z  Internetu, 
Książki zapisane na płytach, Książki zapisane na taśmach, Filmy ani-
mowane, Filmy kinematograficzne, Filmy fotograficzne [naświetlo-
ne], Filmy do  pobrania, Filmy rysunkowe animowane do  pobrania, 
Filmy rysunkowe animowane, Filmy wideo, Kinematograficzne filmy, 
Muzyka, filmy i  inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych 
i obrazowych utrwalone na nośnikach, Nagrane filmy, 16 Drukowane 
książki, czasopisma, gazety i  inne media papierowe, Książki, Książki 
beletrystyczne, Książki dla dzieci, Książki dla dzieci z elementem au-
dio, Książki edukacyjne, Książki z grafiką, Książki z obrazkami, Książki 
z regulaminami, Książki z rozkładanymi obrazkami, Książki z zadania-
mi dla dzieci, Książki z zasadami do gier, Książki zawierające wzorce 
ściennych materiałów, Podręczniki [książki], Książki informacyjne, 35 
Doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marke-
tingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingo-
we, Produkcja filmów reklamowych, Promocja towarów i  usług 
poprzez sponsorowanie, Promocja towarów przy pomocy influence-
rów, Skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, Usługi 
agencji modelek i  modeli związane z  promocją sprzedaży, Usługi 
w  zakresie tworzenia marki (reklama i  promocja), Promocja online 
sieci komputerowych i  stron internetowych, Promocja, reklama 
i marketing stron internetowych on-line, Promocja [reklama] koncer-
tów, Promocja [reklama] podróży, Promocja serii filmów na  rzecz 
osób trzecich, Promocja sprzedaży, Wydawanie i  aktualizacja tek-
stów reklamowych, Wydawanie ulotek reklamowych, Doradztwo 
biznesowe, Doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, 
Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo biznesowe 
w dziedzinie transportu i dostaw, Doradztwo biznesowe w zakresie 
dostarczania systemów zarządzania jakością, Doradztwo biznesowe 
w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo biznesowe w za-
kresie prowadzenia restauracji w  oparciu o  umowę franczyzy, Do-
radztwo biznesowe w  zakresie transformacji cyfrowej, Doradztwo 
dla kadry kierowniczej w zakresie franchisingu, Doradztwo dla przed-
siębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia 
firmy, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo 
dotyczące korporacyjnej struktury firm, Doradztwo dotyczące korpo-
racyjnej struktury przedsiębiorstw, Doradztwo dotyczące organizo-
wania działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące reklamy, Do-
radztwo dotyczące reklamy w  zakresie działalności gospodarczej, 
Doradztwo dotyczące reklamy prasowej, Doradztwo dotyczące za-
rządzania marketingowego, Doradztwo dotyczące zatrudnienia, Do-
radztwo dotyczące zbywania firm, Doradztwo gospodarcze dotyczą-
ce likwidacji, Doradztwo handlowe w  zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Doradztwo i  informacja dotycząca rachunkowości, 
Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, Doradz-
two i  konsultacje dotyczące zatrudnienia, Doradztwo i  konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo i pomoc w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo, konsultacje i po-
moc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo księgo-
we w  zakresie podatków, Doradztwo księgowe w  zakresie sporzą-
dzania zeznań podatkowych, Doradztwo marketingowe w zakresie 
mediów społecznościowych, Doradztwo organizacyjne dotyczące 
programów lojalnościowych dla klientów, Doradztwo podatkowe 
[rachunkowość], Doradztwo profesjonalne w  zakresie zarządzania 
personelem, Doradztwo reklamowe i  marketingowe, Doradztwo 
specjalistyczne w  zakresie marketingu, Doradztwo specjalistyczne 
w  sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w  dziedzinie 
przejmowania firm, Doradztwo w  dziedzinie public relations, Do-

radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Do-
radztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradz-
two w  dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą 
i  marketingu, Doradztwo w  dziedzinie zarządzania ryzykiem 
w przedsiębiorstwie, Doradztwo w sprawach działalności gospodar-
czej, Doradztwo w  sprawach zarządzania personelem, Doradztwo 
w  zakresie administrowania działalnością gospodarczą, Doradztwo 
w  zakresie analizy nawyków i  potrzeb nabywczych konsumentów 
świadczone za  pomocą danych sensorycznych, jakościowych i  ilo-
ściowych, Doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych kon-
sumentów, Doradztwo w  zakresie analizy biznesowej, Doradztwo 
w zakresie badań rynku, Doradztwo w zakresie demografii do celów 
marketingowych, Doradztwo w  zakresie działalności gospodarczej 
świadczone w  celu określenia struktury płacy i  stanowisk, Doradz-
two w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące wytwarzania 
produktów, Doradztwo w  zakresie działalności gospodarczej doty-
czące zakładania przedstawicielstw handlowych zajmujących się 
sprzedażą samochodów, Doradztwo w zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie dzia-
łalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, Doradztwo w  za-
kresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania barów 
kanapkowych, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące rozwoju produktu, Doradztwo w  zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące prowadzenia barów kanapkowych, Doradz-
two w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakłada-
nia restauracji, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące prowadzenia restauracji, Doradztwo w zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące marketingu, Doradztwo w zakresie działal-
ności gospodarczej związane z przetwarzaniem danych, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu określenia 
struktury płacy i stanowisk poprzez ocenianie stanowisk, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej związane z niewypłacalnością, 
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorga-
nizacji finansowej, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej 
dotyczące zbyć, Doradztwo w  zakresie efektywności biznesowej, 
Doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie 
marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu produktów chemicz-
nych, Doradztwo w  zakresie marketingu biznesowego, Doradztwo 
w zakresie nabywania przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie organi-
zacji i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie organi-
zacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie 
organizacji i  prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo 
w  zakresie organizacji lub zarządzania przedsiębiorstwem handlo-
wym, Doradztwo w  zakresie organizowania działalności gospodar-
czej, Doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania 
przedsiębiorstwami, Doradztwo w  zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie planowania dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie planowania kariery, 
Doradztwo w  zakresie pośrednictwa pracy, Doradztwo w  zakresie 
promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej, Doradztwo w  zakresie przejęć przedsiębiorstw, Do-
radztwo w  zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, Doradztwo 
w zakresie przejęć (nabycia), Doradztwo w zakresie public relations, 
Doradztwo w  zakresie rekrutacji sekretarek do  biur prawnych, Do-
radztwo w zakresie rekrutacji na rzecz prawników, Doradztwo w za-
kresie rekrutacji personelu, Doradztwo w zakresie segmentacji ryn-
ku, Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, Doradztwo 
w  zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, Doradztwo w  zakresie 
usług reklamowych i promocyjnych, Doradztwo w zakresie wprowa-
dzania do  obrotu produktów chemicznych, Doradztwo w  zakresie 
wyceny zamówień sprzedaży, Doradztwo w  zakresie wydajności 
przedsiębiorstw, Doradztwo w  zakresie zakładania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania doku-
mentacją handlową, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą w  dziedzinie technologii informacyjnej, Doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością handlową, Doradztwo w zakre-
sie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w  zakresie 
zarządzania marketingowego, Doradztwo w  zakresie zarządzania 
biznesowego i  organizacji przedsiębiorstw, Doradztwo w  zakresie 
zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, Doradztwo w zakre-
sie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, Doradztwo w za-
kresie zarządzania działalnością gospodarczą w  odniesieniu 
do przedsiębiorstw produkcyjnych, Doradztwo w zakresie zarządza-
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nia kadrami, Doradztwo w  zakresie zarządzania ryzykiem [działal-
ność gospodarcza], Doradztwo w  zakresie zarządzania dotyczące 
rekrutacji personelu, Doradztwo w  zakresie zarządzania firmą, Do-
radztwo w  zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w  dzie-
dzinie podróży służbowych, Doradztwo w zakresie zarządzania per-
sonelem i zatrudniania, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
Doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach 
franchisingu, Doradztwo w  zakresie zarządzania personelem, Do-
radztwo w zakresie zasobów ludzkich, Doradztwo w zakresie zatrud-
nienia, Doradztwo w zakresie znajdowania zatrudnienia dla persone-
lu, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], Doradztwo 
w  zarządzaniu biznesowym w  dziedzinie transportu i  dostaw, Do-
radztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zy-
sków, Doradztwo z zakresu księgowości, Doradztwo związane z au-
dytem, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Doradztwo 
związane z rozwojem wizerunku firmy, Doradztwo związane z wybo-
rem kadry kierowniczej, Doradztwo związane z zarządzaniem, Dzia-
łalność gospodarcza (doradztwo w  zakresie organizacji i  zarządza-
nia-), Działalność gospodarcza (doradztwo w zakresie zarządzania-), 
Działalność gospodarcza (specjalistyczne doradztwo w  zakresie-), 
Informacje dotyczące kariery i usługi doradcze (inne niż doradztwo 
edukacyjne i szkoleniowe), Informacje i doradztwo w zakresie handlu 
zagranicznego, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc i  do-
radztwo w  zakresie organizacji działalności gospodarczej, Pomoc 
i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwa-
mi w sektorze energetycznym, Profesjonalne doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, Profesjonalne doradztwo 
w  zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Wsparcie i  do-
radztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i jej orga-
nizacji, Zarządzanie działalnością gospodarczą (doradztwo w zakre-
sie-), Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, 
36 Doradztwo dotyczące kredytów, Doradztwo dotyczące inwestycji 
kapitałowych, Doradztwo dotyczące inwestowania w  nieruchomo-
ści, Doradztwo dotyczące pożyczek, Doradztwo dotyczące pożyczek 
i  usługi związane z  uzyskiwaniem pożyczek, Doradztwo dotyczące 
usług związanych ze zwrotem pożyczek, Doradztwo dotyczące usług 
pożyczkowych, Doradztwo finansowe, Doradztwo finansowe dla 
zwycięzców loterii, Doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, Do-
radztwo finansowe dotyczące testamentów, Doradztwo finansowe 
dotyczące podatków, Doradztwo finansowe dotyczące programów 
akcji pracowniczych, Doradztwo finansowe dotyczące funduszy po-
wierniczych, Doradztwo finansowe dotyczące emerytur, Doradztwo 
finansowe dotyczące rozliczeń, Doradztwo finansowe dotyczące 
spadków, Doradztwo finansowe dotyczące planowania podatków, 
Doradztwo finansowe i  ubezpieczeniowe, Doradztwo finansowe 
i usługi konsultingu finansowego, Doradztwo finansowe w sprawach 
papierów wartościowych, Doradztwo finansowe w zakresie planów 
emerytalnych, Doradztwo finansowe w zakresie zarządzania aktywa-
mi, Doradztwo finansowe w zakresie podatków, Doradztwo finanso-
we w zakresie franchisingu, Doradztwo finansowe w zakresie prze-
prowadzania bezgotówkowych transakcji płatniczych, Doradztwo 
finansowe związane z  inwestowaniem w  infrastrukturę, Doradztwo 
finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, Doradztwo 
finansowe związane z  usługami kredytów studenckich, Doradztwo 
finansowe związane z pożyczkami, Doradztwo finansowe związane 
z usługami kredytowymi, Doradztwo i analiza finansowa, Doradztwo 
inwestycyjne, Doradztwo kredytowe, Doradztwo podatkowe [nie do-
tyczy prowadzenia rachunków], Doradztwo podatkowe [nie dotyczy 
księgowości], Doradztwo podatkowe [nie prowadzenie rachunków], 
Doradztwo ubezpieczeniowe, Doradztwo w dziedzinie zarządzania 
ryzykiem [finansowym], Doradztwo w dziedzinie zakupu nierucho-
mości, Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w sprawach 
papierów wartościowych, Doradztwo w  sprawach ubezpieczenio-
wych dotyczące pożarów, Doradztwo w  sprawach ubezpieczenio-
wych, Doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, Doradztwo 
w zakresie inwestycji kapitałowych, Doradztwo w zakresie inwestycji 
na okres emerytury, Doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, 
Doradztwo w zakresie inwestowania funduszy, Doradztwo w zakre-
sie nieruchomości, Doradztwo w  zakresie kredytów hipotecznych, 
Doradztwo w  zakresie kart kredytowych, 41 Budowanie zespołu 
(edukacja), Doradztwo zawodowe [edukacja], Edukacja, Edukacja do-
rosłych, Edukacja i  szkolenia w  dziedzinie przetwarzania danych 
elektronicznych, Edukacja i  szkolenia w  dziedzinie inżynierii samo-
chodowej, Edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowi-
skiem, Edukacja (informacje dotyczące-), Edukacja (informacje o-), 

Edukacja językowa, Edukacja [nauczanie], Edukacja online z kompu-
terowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Edu-
kacja prawna, Edukacja przedszkolna, Edukacja, rozrywka i  sport, 
Edukacja sportowa, Edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, Edukacja w dziedzinie informatyki, Edukacja w dziedzinie po-
sługiwania się komputerami, Edukacja w  dziedzinie przetwarzania 
danych, Edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego, Edukacja 
w zakresie świadomości ruchowej, Edukacja zawodowa, Edukacja za-
wodowa dla młodych ludzi, Konkursy (organizowanie-) [edukacja lub 
rozrywka], Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Organizacja egzami-
nów [edukacja], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], 
Organizowanie seminariów związanych z  edukacją, Organizowanie 
zawodów [edukacja lub rozrywka], Sympozja związane z  edukacją, 
Udzielanie informacji i  przygotowywanie raportów o  postępach 
związanych z edukacją i szkoleniami, Usługi informacji telefonicznej 
związane z edukacją, Usługi konsultacyjne związane z edukacją inży-
nieryjną, Usługi przedszkoli [edukacja], Usługi przedszkolne [edukacja 
lub rozrywka], Usługi szkół [edukacja], Wyższe uczelnie [edukacja], 
Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Produkcja 
animowanych fragmentów na taśmie filmowej, Produkcja cyklicznych 
serii przygodowych filmów animowanych, Produkcja filmów, Produk-
cja filmów animowanych, Produkcja filmów dla telewizji, Produkcja 
filmów długometrażowych, Produkcja filmów i  filmów na  taśmach 
filmowych, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja fil-
mów kinematograficznych, Produkcja filmów kinowych, Produkcja 
filmów na płytach DVD i CD-ROM, Produkcja filmów na taśmach wi-
deo, Produkcja filmów na temat piłki nożnej, Produkcja filmów, spek-
takli, Produkcja filmów szkoleniowych, Produkcja filmów telewizyj-
nych i  kinowych, Produkcja filmów w  celach rozrywkowych, 
Produkcja filmów w  celach edukacyjnych, Produkcja filmów wideo, 
Produkcja filmów wideo i  DVD, Produkcja graficznych fragmentów 
filmowych, Produkcja imprez sportowych na potrzeby filmowe, Pro-
dukcja muzycznych filmów wideo, Produkcja przedstawień i filmów, 
Produkcja piosenek do filmów, Produkcja radiowa, filmowa i  telewi-
zyjna, Produkcja studiów filmowych, Produkcja szkoleniowych filmów 
wideo, Produkcja wcześniej nagranych filmów kinowych, Produkcja 
wcześniej nagranych filmów wideo, Usługi związane z produkcją roz-
rywki w formie filmów, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania stra-
tegicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i bizne-
sem, Doradztwo w  zakresie szkolenia i  doskonalenia zawodowego, 
Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, Kształcenie i szkolenia 
w dziedzinie muzyki i rozrywki, Kursy samoświadomości [szkolenia], 
Nauczanie i  szkolenia, Nauczanie i  szkolenia w  dziedzinie biznesu, 
przemysłu i technologii informacyjnej, Organizowanie i prowadzenie 
seminariów i  warsztatów [szkolenia], Organizowanie programów 
szkolenia dla młodzieży związanych z  przemysłem narzędziowym, 
Organizowanie programów szkolenia młodzieży związanych z branżą 
budowlaną, Organizowanie programów szkolenia młodzieży, Prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], Przekazywanie know-how [szkolenia], 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkole-
nia], Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa 
publicznego i  spraw socjalnych, Szkolenia biznesowe, Szkolenia dla 
dorosłych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia personelu, Szkolenia ru-
chowe dla dzieci, Szkolenia w dziedzinie biznesu, Szkolenia w dziedzi-
nie oprogramowania, Szkolenia w  dziedzinie zarządzania nierucho-
mościami, Szkolenia w  zakresie edukacji komputerowej, Szkolenia 
w zakresie kwalifikacji zawodowych, Szkolenia w zakresie możliwości 
zatrudnienia, Szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenia w za-
kresie programowania komputerów, Szkolenia w  zakresie projekto-
wania pamięci komputerowych, Szkolenia w zakresie projektowania 
obwodów scalonych, Szkolenia w zakresie projektowania systemów 
oprogramowania, Szkolenia w  zakresie projektowania programów 
komputerowych, Szkolenia w zakresie projektowania, Szkolenia w za-
kresie projektowania komputerów, Szkolenia w zakresie prowadzenia 
pojazdów mechanicznych, Szkolenia w  zakresie przetwarzania da-
nych, Szkolenia w  zakresie reklamy, Szkolenia w  zakresie rozwijania 
pamięci komputerowych, Organizowanie konferencji, wystaw i kon-
kursów, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna 
i usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Administro-
wanie [organizacja] teleturniejami, Administrowanie [organizacja] 
usługami rozrywkowymi, Administrowanie [organizacja] działalno-
ścią kulturalną, Administrowanie [organizacja] usługami w  zakresie 
gier, Akredytacja [certyfikacja] osiągnięć edukacyjnych, Akredytacja 
kompetencji zawodowych, Akredytacja usług edukacyjnych, Bibliote-
ki, Biblioteka [wypożyczalnia książek], Biura rezerwacji w  zakresie 
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rozrywki, Centra rozrywki, 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, Fotoreportaże, Imprezy kultu-
ralne, Imprezy taneczne, Informacja o imprezach rozrywkowych, In-
formacja o rekreacji, Informacja o rozrywce, Informacja o wypoczyn-
ku, Informacje dotyczące działalności kulturalnej, Informacje 
dotyczące rozrywki dostarczane on-line z  komputerowej bazy da-
nych lub Internetu, Informacje o rekreacji, Nauczanie indywidualne, 
Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja atrakcji na obozach 
letnich, Organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, Or-
ganizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, Organizacja 
aktywności kulturalnych na obozach letnich, Organizacja imprez kul-
turalnych i artystycznych, Organizacja i przeprowadzanie imprez roz-
rywkowych, Organizacja i  przeprowadzanie aktywności rozrywko-
wych, Organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Organizacja 
przyjęć, Organizacja rozrywki na  imprezy urodzinowe, Organizacja 
webinariów, Organizacja widowisk, Organizowanie balów, Organizo-
wanie ceremonii wręczania nagród związanych z filmem, Organizo-
wanie ceremonii wręczania nagród związanych z filmami wideo, Or-
ganizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z  telewizją, 
Organizowanie ceremonii wręczania nagród, Organizowanie festi-
wali w celach rekreacyjnych, Organizowanie festiwali w celach roz-
rywkowych, Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Organi-
zowanie festynów w  celach kulturalnych, Organizowanie festynów 
w celach rozrywkowych, Organizowanie festynów w celach eduka-
cyjnych, Organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, Organizo-
wanie gal, Organizowanie gier z udziałem publiczności, Organizowa-
nie grupowych zajęć rekreacyjnych, Organizowanie i prezentowanie 
pokazów rozrywkowych dotyczących stylu i  mody, Organizowanie 
i prowadzenie loterii, Organizowanie i prowadzenie widowisk lotni-
czych, Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, 
Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub 
edukacyjnych, Organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozryw-
kowych, Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie imprez 
rekreacyjnych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, 
Organizowanie imprez tanecznych, Organizowanie imprez w celach 
kulturalnych, rozrywkowych i  sportowych, Organizowanie imprez 
w  celach kulturalnych, Organizowanie imprez w  celach rozrywko-
wych, Organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych 
i edukacyjnych, Organizowanie konkursów, Organizowanie konkur-
sów piękności, Organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, Or-
ganizowanie pokazów w celach rozrywkowych, Organizowanie pre-
zentacji do celów kulturalnych, Organizowanie prezentacji w celach 
rozrywkowych, Organizowanie przedstawień, Organizowanie roz-
rywki, Organizowanie rozrywki wizualnej, Organizowanie zajęć re-
kreacyjnych, Planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Pla-
nowanie przyjęć, Planowanie przyjęć [rozrywka], Planowanie sztuk 
teatralnych lub spektakli muzycznych, Pokazy filmów wideo, Pokazy 
filmowe, Prezentacja filmów, Prowadzenie imprez kulturalnych, Pro-
wadzenie festiwali sztuk scenicznych, Prowadzenie festiwali filmo-
wych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Prowadzenie konkursów 
piękności, Prowadzenie wycieczek z  przewodnikiem, Prowadzenie 
wycieczek wspinaczkowych z  przewodnikiem, Prowadzenie wystę-
pów rozrywkowych w postaci sztuk scenicznych, Przedstawienia ob-
jazdowe stanowiące usługi rozrywkowe, Przeprowadzanie aktywno-
ści kulturalnych, Przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, 
Przeprowadzanie wycieczek z  przewodnikiem po  jaskiniach do  ce-
lów edukacyjnych, Przeprowadzanie wycieczek z  przewodnikiem 
po miejscach o wartości kulturowej do celów edukacyjnych, Przygo-
towywanie napisów do  filmów, Przygotowywanie efektów specjal-
nych w celach rozrywkowych, Przygotowywanie serwisów informa-
cyjnych do emisji, Przygotowywanie programów rozrywkowych dla 
kin, Przygotowywanie programów dokumentalnych dla kin, Przygo-
towywanie programów rozrywkowych do emisji, Przygotowywanie 
napisów na  imprezy teatralne na  żywo, Przygotowywanie tekstów 
do  publikacji, Przygotowywanie serwisów informacyjnych dla kin, 
Rozrywka, Rozrywka interaktywna, Rozrywka on-line, Rozrywka te-

atralna, Rozrywka w formie pokazów świetlnych, Udostępnianie aktu-
alności związanymi ze sportem, Udostępnianie filmów i programów 
telewizyjnych nie  do  pobrania za  pośrednictwem płatnej telewizji, 
Udostępnianie filmów i  programów telewizyjnych nie  do  pobrania 
za  pośrednictwem kanałów telewizji za  opłatą [pay-per-view], Udo-
stępnianie filmów nie do pobrania, Udostępnianie informacji z zakre-
su rozrywki za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Udo-
stępnianie informacji na  temat rozrywki za  pośrednictwem sieci 
komputerowych, Udostępnianie informacji dotyczących filmów, 
Udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, Usługi agencyjne w za-
kresie rozrywki, Usługi dziennikarskie, Usługi dziennikarzy freelance-
rów, Usługi pokazów filmowych, Usługi planowania przyjęć, Usługi 
rekreacyjne, Usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, Usługi roz-
rywkowe świadczone przez grupy muzyczne, Usługi rozrywkowe 
świadczone przez grupę muzyczną, Usługi rozrywkowe w  formie 
przedstawień kinowych, Usługi rozrywkowe w formie wideo, Usługi 
rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych, Usługi rozrywko-
we w  postaci filmów, Usługi rozrywkowe w  postaci organizowania 
społecznych imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe w  postaci 
organizacji społecznych imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe 
w postaci interaktywnych programów telewizyjnych, Usługi w zakre-
sie organizacji rozrywki, Usługi w zakresie organizowania widowisk 
kulturalnych, Usługi w  zakresie pisania tekstów piosenek, Usługi 
w  zakresie produkcji widowisk, Usługi w  zakresie rekreacji, Zapew-
nianie atrakcji odwiedzającym w celach rozrywkowych, Zapewnianie 
atrakcji odwiedzającym w  celach kulturalnych, Zarządzanie stroną 
artystyczną spektakli teatralnych, Zarządzanie stroną artystyczną lo-
kali muzycznych, Zarządzanie stroną artystyczną lokali rozrywko-
wych, Wydawanie czasopism, Wydawanie czasopism i książek w po-
staci elektronicznej, Wydawanie gazet, Wydawanie katalogów, 
Wydawanie prospektów, Wydawanie przewodników turystycznych, 
Doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, Doradztwo w zakre-
sie szkoleń, Doradztwo zawodowe, Produkcja efektów specjalnych 
do  filmów, Taśmy wideo (Produkcja filmów na-), Edycja druków za-
wierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, Elek-
troniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w In-
ternecie, Komputerowe przygotowanie materiałów do  publikacji, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do  publikacji [micro-pu-
blishing], Komputerowe przygotowanie materiałów do  publikacji 
elektronicznej, Komputerowy skład drukarski [DTP], Konsultacje edy-
torskie, Korekta rękopisów, Multimedialne wydania czasopism, Multi-
medialne wydania gazet, Multimedialne wydania magazynów, Multi-
medialne wydania publikacji elektronicznych, Pisanie i publikowanie 
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie scenariuszy, Pisanie 
scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Pisanie scenariuszy fil-
mowych, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Pisanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, do nadawania za pośrednictwem 
usług teletekstu, Programowanie serwisów informacyjnych do trans-
misji przez Internet, Publikacja broszur, Publikacja czasopism, Publi-
kacja drukowanych książek telefonicznych, Publikacja elektroniczna 
on-line periodyków i książek, Publikacja gazet elektronicznych onli-
ne, Publikacja i  redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja 
i  redagowanie książek, Publikacja książek i  czasopism elektronicz-
nych online (nie  do  pobrania), Publikacja materiałów dostępnych 
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikacja materiałów 
edukacyjnych, Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, 
Publikowania broszur, Publikowanie, Publikowanie arkuszy informa-
cyjnych, Publikacja podręczników użytkownika, Publikacja treści re-
dakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci kom-
puterowej, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie 
czasopism elektronicznych, Publikowanie czasopism, książek i pod-
ręczników z dziedziny medycyny, Publikowanie czasopism w postaci 
elektronicznej w Internecie, Publikowanie dokumentów, Publikowa-
nie drogą elektroniczną, Publikowanie druków, również w  formie 
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie dru-
ków w  formie elektronicznej w  Internecie, Publikowanie druków 
w  formie elektronicznej, Publikowanie drukowanych materiałów 
edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyj-
nych, Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednic-
twem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie elektroniczne, 
Publikowanie fotografii, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów 
i broszur, Publikowanie gazety dla klientów w Internecie, Publikowa-
nie katalogów dotyczących turystyki, Publikowanie książek, Publiko-
wanie książek, czasopism, Publikowanie książek edukacyjnych, Publi-
kowanie książek i  czasopism elektronicznych online, Publikowanie 
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książek i  recenzji, Publikowanie książek, magazynów, almanachów 
i czasopism, Publikowanie książek z nutowym zapisem muzyki, Pu-
blikowanie książek związanych z technologią informacyjną, Publiko-
wanie książek związanych z rozrywką, Publikowanie książek związa-
nych z  programami telewizyjnymi, Publikowanie materiałów 
drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie materiałów dru-
kowanych, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Publi-
kowanie opowiadań, Publikowanie piosenek, Publikowanie podręcz-
ników dotyczących zarządzania biznesowego, Publikowanie recenzji, 
Publikowanie przewodników edukacyjnych i  szkoleniowych, Publi-
kowanie tekstów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowa-
nie tekstów i  obrazów, w  tym w  formie elektronicznej, innych niż 
do celów reklamowych, Publikowanie tekstów, innych niż teksty re-
klamowe, Publikowanie tekstów medycznych, Publikowanie tekstów 
muzycznych, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie publi-
kacji elektronicznych (niepobieralnych), Udostępnianie publikacji 
elektronicznych, Udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], 
Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), 
Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], 
Udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputero-
wej lub Internetu, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych związanych z nauką języków, nie do pobrania, Udostępnianie 
publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Udostęp-
nianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które 
mogą być przeglądane, Udzielanie informacji związanych z  publiko-
waniem, Usługi agencji w zakresie sprzedaży wiadomości dla branży 
nadawczej, Usługi agencji w  zakresie sprzedaży reportaży do  kilku 
stacji, Usługi doradcze w  zakresie publikowania, Usługi kaligrafii, 
Usługi klubów książki udzielających informacji z  zakresu książek, 
Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, Usługi konsul-
tacyjne w zakresie publikacji książek, Usługi konsultacyjne związane 
z  publikowaniem tekstów pisanych, Usługi pisania blogów, Usługi 
pisania przemówień do  celów niereklamowych, Usługi pisania tek-
stów, Usługi pisania tekstów na potrzeby niereklamowe, Usługi pu-
blikacji, Usługi programów informacyjnych dla radia lub telewizji, 
Usługi w  zakresie publikowania online, Usługi wydawnicze, Usługi 
wydawnicze (w  tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wy-
dawnicze w zakresie książek i czasopism, Usługi wydawnicze w za-
kresie tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze w zakresie utwo-
rów muzycznych, Usługi wydawnicze w  zakresie elektronicznych 
książek i  czasopism w  Internecie, Usługi wydawnicze, z  wyjątkiem 
prac drukarskich, Usługi wydawnicze za  pośrednictwem środków 
skomputeryzowanych, Usługi związane z pisaniem scenariuszy, Wy-
dawanie audiobooków, Wydawanie biuletynów, Wydawanie publi-
kacji medycznych, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach 
rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkowni-
ków w  celach rozrywkowych lub kulturalnych, 45 Usługi prawne 
związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z pro-
dukcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi .

(111) 355684 (220) 2022 03 07 (210) 540686
(151) 2022 07 13 (441) 2022 03 28
(732) MG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGIC PIZZA ORIGINAL
(540) 

(591) brązowy, żółty, biały
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 26 .11 .01, 26 .11 .06, 26 .11 .08, 
27 .05 .05, 29 .01 .13

(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości w restaura-
cjach, Pizzerie, Przygotowywanie i  zaopatrywanie w  żywność i  na-
poje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków i na-
pojów, Restauracje oferujące dania na wynos, Serwowanie jedzenia 
i napojów, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, 
Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos .

(111) 355685 (220) 2022 02 22 (210) 540192
(151) 2022 07 01 (441) 2022 03 14
(732) PRZYBYŁO MARTA AGENCJA KREATYWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lovely Home
(510), (511) 20 Meble i  akcesoria meblowe wyposażenia domu, 21 
Statuetki, figurki, tabliczki i  dzieła sztuki wykonane z  takich mate-
riałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, Szkło 
nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, Zasta-
wa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 24 Tkaniny, Wyroby tek-
stylne i substytuty wyrobów tekstylnych .

(111) 355686 (220) 2022 02 21 (210) 540159
(151) 2022 07 01 (441) 2022 03 14
(732) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Różewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Folos
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, nawozy 
sztuczne, adiuwanty, 5 Środki grzybobójcze, chwastobójcze, owado-
bójcze, dezynsekcyjne .

(111) 355687 (220) 2022 02 21 (210) 540161
(151) 2022 07 01 (441) 2022 03 14
(732) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Różewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Nevbia
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, nawozy 
sztuczne, adiuwanty, 5 Środki grzybobójcze, chwastobójcze, owado-
bójcze, dezynsekcyjne .

(111) 355688 (220) 2022 03 10 (210) 540782
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 04
(732) WKM-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOECO-B
(540) 

(591) pomarańczowy, żółty, czarny, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .14, 26 .11 .01, 26 .11 .08
(510), (511) 1 Dodatki chemiczne do  olejów, estry metylowe, floku-
lanty, fosforany [nawozy], glicerydy, gliceryna do  celów przemy-
słowych, glikol, katalizatory, katalizatory biochemiczne, materiały 
filtracyjne [substancje roślinne], środki chemiczne do  oczyszczania 
oleju, środki do  oddzielania tłuszczów, środki dyspergujące olej, 
środki i płyny antyadhezyjne do uwalniania wyrobów betonowych 
z form, 4 Olej rzepakowy do celów przemysłowych, oleje ułatwiają-
ce wyjmowanie z formy [budownictwo], oleje zwilżające, 35 Pokazy 
towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 
reklamy radiowe i telewizyjne, usługi agencji importowo-eksporto-
wych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnia-
nie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców towarów 
i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą .
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(111) 355689 (220) 2022 03 11 (210) 540844
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) TENEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Puchały (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) skinabout*
(540) 

(531) 27 .05 .01, 01 .01 .01, 01 .01 .02
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do  włosów, Preparaty do  wło-
sów, Kosmetyki do pielęgnacji urody .

(111) 355690 (220) 2022 03 15 (210) 540947
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) GULA PATRYK COMPANY, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Nicolas3D
(510), (511) 17 Filament z tworzywa sztucznego do drukarek 3D, 35 
Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów .

(111) 355691 (220) 2022 03 16 (210) 540998
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) NTW AIRCONOMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sieradz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NTW airconomic
(540) 

(591) niebieski, jasnoniebieski, czerwony
(531) 29 .01 .13, 27 .05 .05, 27 .05 .23, 24 .15 .13
(510), (511) 7 Pompy cieplne [części do maszyn], 9 Akumulatory ener-
gii fotowoltaicznej, Falowniki fotowoltaiczne, Fotowoltaiczne modu-
ły słoneczne, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania 
energii elektrycznej z  energii słonecznej, Instalacje fotowoltaiczne 
do  wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], 
Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, Komórki fotowol-
taiczne, Moduły fotowoltaiczne, Urządzenia fotowoltaiczne do prze-
kształcania promieniowania słonecznego na  energię elektryczną, 
Urządzenia fotowoltaiczne do  wytwarzania energii elektrycznej, 
11 Pompy ciepła, Pompy ciepła do  przetwarzania energii, Systemy 
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i  klimatyzacja), Klimatyzacja do  po-
mieszczeń przeznaczonych do  przetwarzania danych, 37 Instalacja 
ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja, naprawa i odnowa 
urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Montaż i konserwacja instala-
cji fotowoltaicznych, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów 
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), 42 Sporządzanie pro-
jektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych .

(111) 355692 (220) 2022 03 21 (210) 541146
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) Błaszczyk Monika KANCELARIA WENATECH, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WENATECH
(510), (511) 45 Doradztwo prawne, Doradztwo prawne związane 
z  prawami własności intelektualnej, Doradztwo prawne związane 
z mapowaniem patentów, Eksploatacja praw własności przemysłowej 
i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi prawne], Licen-
cjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi prawne], Licencjonowa-

nie patentów i zastosowań patentowych [usługi prawne], Licencjono-
wanie postaci z  kreskówek [usługi prawne], Licencjonowanie prac 
muzycznych [usługi prawne], Licencjonowanie oprogramowania kom-
puterowego [usługi prawne], Licencjonowanie materiałów drukowa-
nych [usługi prawne], Licencjonowanie materiałów filmowych, telewi-
zyjnych i wideo [usługi prawne], Licencjonowanie baz danych [usługi 
prawne], Licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne], Licencjo-
nowanie praw do  filmów, produkcji telewizyjnych i  wideo [usługi 
prawne], Licencjonowanie praw własności przemysłowej i praw autor-
skich [usługi prawne], Licencjonowanie praw własności intelektualnej 
w dziedzinie praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie praw 
własności intelektualnej w  dziedzinie znaków towarowych [usługi 
prawne], Licencjonowanie praw związanych z filmami [usługi prawne], 
Licencjonowanie praw związanych z programami, produkcjami i  for-
matami telewizyjnymi, wideo i radiowymi [usługi prawne], Licencjono-
wanie praw związanych z produkcjami wideo [usługi prawne], Licen-
cjonowanie praw związanych z  produkcjami audio [usługi prawne], 
Licencjonowanie praw związanych z produkcjami telewizyjnymi [usłu-
gi prawne], Licencjonowanie praw związanych z  wykorzystywaniem 
zdjęć [usługi prawne], Licencjonowanie programów radiowych i tele-
wizyjnych [usługi prawne], Licencjonowanie w zakresie badań i rozwo-
ju [usługi prawne], Licencjonowanie zastosowań patentowych [usługi 
prawne], Licencjonowanie znaków towarowych [usługi prawne], Me-
diacja [usługi prawne], Monitorowanie praw własności intelektualnej 
do celów doradztwa prawnego, Monitorowanie znaków towarowych 
[usługi prawne], Porady prawne i zastępstwo procesowe, Porady praw-
ne w zakresie franchisingu, Prawne administrowanie licencjami, Profe-
sjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu, Licencjonowanie 
programów komputerowych [usługi prawne], Rejestracja nazw do-
men w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputero-
wej [usługi prawne], Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], 
Udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowa-
nia, Usługi doradcze związane z  prawami konsumenta [doradztwo 
prawne], Usługi informacji prawnej, Usługi komornicze (usługi praw-
ne), Usługi licencjonowania związane z  produkcją towarów [usługi 
prawne], Usługi licencjonowania związane z  prawami do  przedsta-
wień [usługi prawne], Usługi monitorowania prawnego, Usługi moni-
torowania znaków towarowych do celów doradztwa prawnego, Usłu-
gi prawne, Usługi prawne dotyczące licencji, Usługi prawne dotyczące 
nabywania własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące praw 
własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące rejestracji znaków 
towarowych, Usługi prawne pro bono, Usługi prawne świadczone 
w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne w zakresie mediacji, 
Usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawami własności 
przemysłowej, Usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania 
umów związanych z prawami własności intelektualnej, Usługi prawne 
z zakresu wykorzystywania patentów, Usługi prawne z zakresu zarzą-
dzania prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licen-
cyjnych, Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, Usługi prawne związane z  eksploatacją praw własności 
przemysłowej i praw autorskich, Usługi prawne związane z eksploata-
cją praw autorskich do druków, Usługi prawne związane z eksploatacją 
praw własności intelektualnej, Usługi prawne związane z wykorzysty-
waniem praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, tele-
wizyjnymi, wideo i muzycznymi, Usługi prawne związane z eksploata-
cją praw autorskich do filmów, Usługi prawne związane z eksploatacją 
praw do emisji, Usługi prawne związane z licencjonowaniem praw au-
torskich, Usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem praw 
autorskich do  produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i  mu-
zycznych, Usługi prawne związane z  wykorzystywaniem praw 
do transmisji, Usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autor-
skimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, Usłu-
gi prawne związane z  tworzeniem i  rejestracją firm, Usługi prawne 
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi rejestra-
cyjne (prawne), Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania spo-
rów [usługi prawne], Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Usługi 
w zakresie pomocy prawnej, Usługi wsparcia prawnego, Usługi zwią-
zane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], Zarządzanie 
i  wykorzystywanie praw własności przemysłowej i  praw autorskich 
poprzez licencjonowanie na rzecz osób trzecich [usługi prawne], Bada-
nia w zakresie własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące licencjo-
nowania własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące ochrony wła-
sności intelektualnej, Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, 
Doradztwo związane z zarządzaniem własnością intelektualną i pra-
wami autorskimi, Egzekwowanie praw do  własności intelektualnej, 
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Fachowe usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, 
Konsultacje z zakresu zarządzania własnością intelektualną, Licencjo-
nowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie własności intelek-
tualnej i praw autorskich, Ochrona własności intelektualnej, Udostęp-
nianie informacji w dziedzinie własności intelektualnej, Usługi badań 
prawnych i  sądowych w  dziedzinie własności intelektualnej, Usługi 
doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, Usługi 
doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi doradztwa 
w zakresie własności intelektualnej dla uniwersytetów i instytucji ba-
dawczych, Usługi doradztwa w  zakresie własności intelektualnej dla 
wynalazców, Usługi doradztwa w  zakresie własności intelektualnej 
w dziedzinie patentów i zastosowań patentowych, Usługi doradztwa 
w zakresie własności intelektualnej dla organizacji non-profit, Usługi 
nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, Usługi związane z wła-
snością intelektualną, Zarządzanie własnością intelektualną, Doradz-
two dotyczące własności przemysłowej, Doradztwo w kwestiach praw 
własności przemysłowej, Licencjonowanie praw własności przemysło-
wej, Udzielanie informacji na  temat praw własności przemysłowej, 
Udzielanie licencji osobom trzecim na  korzystanie z  praw własności 
przemysłowej i praw autorskich, Usługi związane z ochroną własności 
przemysłowej, Zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawa-
mi autorskimi, Zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawa-
mi autorskimi na rzecz osób trzecich, Doradztwo związane z ochroną 
znaków towarowych, Egzekwowanie praw do  znaków towarowych, 
Usługi monitorowania znaków towarowych, Doradztwo dotyczące li-
cencjonowania patentów, Doradztwo w  zakresie patentów, Doradz-
two związane z ochroną patentową, Licencjonowanie patentów, Usłu-
gi kancelarii patentowych, Usługi rzeczników patentowych, Doradztwo 
związane z ochroną wzorów przemysłowych, Licencjonowanie zareje-
strowanych wzorów, Składanie wniosków o rejestrację wzorów, Reje-
stracja nazw domen w  celu identyfikacji użytkowników w  globalnej 
sieci komputerowej, Badania prawne, Badania [wyszukiwanie] w  za-
kresie informacji prawnych, Doradztwo w  zakresie aspektów praw-
nych franszyzy, Dostarczanie informacji prawnych, Kompilacja infor-
macji prawnych, Organizowanie świadczenia usług prawnych, Pomoc 
prawna przy tworzeniu umów, Pośrednictwo w  procedurach praw-
nych, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, 
Sporządzanie ekspertyz prawnych, Świadczenie usług w zakresie ba-
dań prawnych, Udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych 
za pośrednictwem strony internetowej, Udzielanie informacji dotyczą-
cych usług prawnych, Udzielanie informacji związanej ze  sprawami 
prawnymi, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Usługi asy-
stentów prawnych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne do-
tyczące zagadnień prawnych, Usługi informacyjne w  odniesieniu 
do  kwestii prawnych, Usługi w  zakresie badań i  dochodzeń prawni-
czych, Usługi w  zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, 
Uwierzytelnianie dokumentów prawnych .

(111) 355693 (220) 2022 02 11 (210) 539775
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 04
(732) E . & J . GALLO WINERY, Modesto (US)
(540) (znak słowny)
(540) CARLO ROSSI GOLD
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) .

(111) 355694 (220) 2022 01 26 (210) 539085
(151) 2022 07 22 (441) 2022 04 04
(732) ŁOBASZ HALINA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA, 
Strzelin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLIMP KREMATORIUM ZAKŁAD POGRZEBOWY
(540) 

(591) fioletowy
(531) 05 .13 .25, 27 .05 .01, 07 .05 .06, 29 .01 .05, 29 .01 .11

(510), (511) 45 Usługi pogrzebowe, Prowadzenie ceremonii pogrze-
bowych, Usługi pogrzebowe towarzyszące kremacji, Usługi pogrze-
bowe dla zwierząt domowych, Usługi pogrzebowe dla zwierząt do-
mowych towarzyszące kremacji, Usługi kremacyjne, Usługi kremacji 
zwierząt domowych .

(111) 355695 (220) 2022 01 26 (210) 539111
(151) 2022 07 22 (441) 2022 04 04
(732) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE  
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHEMIA bez tajemnic
(540) 

(591) ciemnozielony
(531) 19 .11 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .03, 29 .01 .11
(510), (511) 9 Programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, 
software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie 
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefo-
nów komórkowych, edukacyjne materiały na  zajęcia, do  pobrania, 
pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefo-
nu komórkowego, translatory elektroniczne, karty kodowane, elek-
troniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elek-
tronicznymi oraz z  plikami audio, wideo i  zawierające treści 
multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, 
gry komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych 
zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowa-
nia komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo 
jako oprogramowanie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrzą-
dy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinema-
tograficzne, filmy do  przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, 
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty kompaktowe, 
DVD i  inne nośniki nagrań cyfrowych, Urządzenia do  nagrywania, 
przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, Programy i  ta-
śmy do  gier komputerowych, urządzenia i  przyrządy do  celów dy-
daktycznych i  naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, 
sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputero-
we urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci ze-
wnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci 
w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszyst-
kich wyżej wymienionych towarów, 16 Papier, tektura, wyroby pa-
pierowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki papiero-
we jako artykuły papiernicze, papierowe koperty do  pakowania, 
podstawki pod naczynia i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe 
obejmujące pudełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty sto-
łowe, figurki wykonane z tektury, podstawki pod szklanki z tektury, 
druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne 
i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, tablice obliczenio-
we, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, perio-
dyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulot-
ki, broszury, foldery reklamowe i  informacyjne, plakaty, naklejki, 
przybory biurowe, materiały i przyrządy do rysowania i malowania, 
przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i in-
struktażowe także w  formie gier, materiały introligatorskie, okładki 
na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami biu-
rowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze, 
długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle ma-
larskie, zestawy do malowania, opakowania z papieru lub z tektury, 
papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pako-
wania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki 
do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty mu-
zyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę, 
nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru 
lub z  kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 28 Gry, Układanki 
[puzzle], Ciastolina, Zabawki, Zabawki edukacyjne, Puzzle [zabawki], 
Zestawy do zabawy, Klocki do zabawy, Plastelina do zabawy, Artyku-
ły do zabawy dla dzieci, Artykuły sportowe, Artykuły gimnastyczne, 
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Dekoracje i ozdoby choinkowe, 35 Usługi w zakresie: marketingu i re-
klamy, także zewnętrznej, on-line w sieci komputerowej z wykorzy-
staniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, 
samodzielnie i w koprodukcji, Dystrybucji i rozpowszechniania mate-
riałów reklamowych, Tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowa-
nych, Obróbki tekstu, Publikowania i  rozpowszechniania tekstów 
promocyjnych i  reklamowych, w  tym na  reklamach zewnętrznych, 
w sieci on-line, Projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu 
materiałów reklamowych do  reklamy zewnętrznej, reklam radio-
wych, telewizyjnych i w Internecie, Badania rynku i opinii publicznej, 
Marketingu bezpośredniego i  marketingu wydarzeń, Prowadzenia 
kampanii reklamowych, Organizowania wystaw i  targów dla celów 
reklamowych i promocyjnych, Sprzedaży czasu i powierzchni rekla-
mowej oraz pośrednictwa w tym zakresie, Organizowania subskryp-
cji w zakresie publikacji online dla osób trzecich, Prenumeraty czaso-
pism na  rzecz osób trzecich, Transkrypcji informacji, Pozyskiwania 
i systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, Zarobko-
we zarządzanie w  zakresie udzielania licencji na  towary i  usługi 
na  rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży, także za  pośrednictwem 
mediów elektronicznych takich towarów jak: programy komputero-
we, elektroniczne bazy danych, software ładowalny, programy steru-
jące nagrane, oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje 
komputerowe, aplikacje do  telefonów komórkowych, edukacyjne 
materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki 
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elek-
troniczne, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z pu-
blikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające 
treści multimedialne, publikacje elektroniczne do  pobrania, książki 
audio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów kompute-
rowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie opro-
gramowania komputerowego nagrane na  dysku, zaprogramowane 
gry wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach, urządzenia 
i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy 
kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonogra-
ficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompak-
towe, DVD i  inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy 
do  celów dydaktycznych i  naukowych, audiowizualne urządzenia 
dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w  tym komputery przenośne 
oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, 
pamięci zewnętrzne USB, usługi sprzedaży, także za pośrednictwem 
mediów elektronicznych takich towarów jak: interfejsy komputero-
we, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, 
części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 
wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, ko-
miksy, śpiewniki, materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, 
tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, ma-
gazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, 
podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, naklejki, przybory biuro-
we, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicz-
nych takich towarów jak: materiały, urządzenia i przyrządy do ryso-
wania i  malowania, przybory do  pisania, przybory kreślarskie, 
materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały 
introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania 
będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, 
obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby 
dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, papier do pako-
wania oraz materiały z  tworzyw sztucznych do  pakowania, bloczki 
do  notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do  ścierania, 
kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życze-
niami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki pa-
pierowe, banery wystawowe i  reklamowe z  papieru lub z  kartonu, 
wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjono-
wania i wymiany, artykuły sportowe i gimnastyczne, 38 Przesyłanie 
danych, aplikacji komputerowych i  aplikacji do  telefonów komórko-
wych, informacji tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośred-
nictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, Przekazywanie 
on-line kartek z  życzeniami, Przydzielanie dostępu do  komputero-
wych baz danych, Udostępnianie komputerowych baz danych, Obsłu-
ga telekonferencji, Udostępniania forów internetowych, Udostępnia-
nie internetowych chatroomów, Usługi poczty elektronicznej, Usługi 
telekomunikacyjne świadczone za  pośrednictwem platformy inter-
netowej i portalu internetowego, Zapewnianie dostępu do portalu 
internetowego, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informa-
cyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i  edukacyjnych, dy-
daktyki, nauczania i  wychowania świadczone m .in . drogą elektro-

niczną i poprzez Internet, publikacji tekstów innych niż reklamowe, 
publikacji książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno
-szkoleniowych także w sieci on-line, publikacji elektronicznych on
-line książek i  periodyków, publikacji elektronicznych niepobiera-
nych, Udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie 
kursów korespondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicznej małej 
poligrafii, komputerowego przygotowania materiałów do publikacji, 
tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, Usługi edukacyjne, 
organizowanie i  prowadzenie kursów, szkoleń i  warsztatów, w  tym 
nauczanie bezpośrednie za  pośrednictwem mediów informatycz-
nych i nauczanie korespondencyjne, Udostępnianie informacji doty-
czących szkoleń, Udostępnianie kursów instruktażowych wspoma-
ganych komputerowo, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych 
i testów, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Organizowa-
nie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Organizowanie 
i prowadzenia konferencji i sympozjów, Organizowanie wystaw dla 
celów kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi w  zakresie produkcji 
programów radiowych, telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, 
Usługi w zakresie rozrywki telewizyjnej i  radiowej, Usługi w zakresie 
organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Wypoży-
czanie książek także e-booków, Wypożyczanie materiałów edukacyj-
nych i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisanych na magnetycz-
nych i  optycznych nośnikach danych, Udostępnianie filmów online 
nie do pobrania, Udostępnianie mediów audiowizualnych za pośred-
nictwem sieci łączności, Usługi w  zakresie sprawdzianów edukacyj-
nych, Usługi klubowe w  zakresie rozrywki lub edukacji, Informacja 
o  edukacji i  szkoleniach, 42 Programowanie komputerowe, Uaktual-
nianie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i projektowanie 
aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, Two-
rzenie grafiki użytkowej, Konwersja danych lub dokumentów na formę 
elektroniczną, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, 
hosting, Dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, 
Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania 
nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, 
45 Usługi prawne w zakresie licencjonowania programów komputero-
wych i zarządzania prawami autorskimi .

(111) 355696 (220) 2022 01 27 (210) 539166
(151) 2022 07 20 (441) 2022 04 04
(732) DARŁÓWKO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Darłowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VISTA MAR
(540) 

(591) granatowy, biały
(531) 01 .15 .24, 03 .09 .11, 03 .09 .24, 27 .05 .01, 26 .11 .13, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Reklama, Publikowanie tekstów reklamowych, Usługi 
marketingowe, 36 Agencje nieruchomości, Inwestycje finansowe, 
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pośrednictwo w  obrocie 
nieruchomościami, Usługi związane z  majątkiem nieruchomym, 
Wynajem mieszkań, Zarządzanie nieruchomością, 37 Budownictwo, 
Budownictwo portowe, 39 Wynajmowanie garaży, Wynajmowanie 
miejsc parkingowych, 43 Biura zakwaterowanie [hotele, pensjonaty], 
Domy turystyczne, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i transportem, Usługi recepcyjne dla tymczasowego za-
kwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Wynajmowa-
nie sal na zebrania .

(111) 355697 (220) 2022 01 28 (210) 539186
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 04
(732) POZYTYWNE INICJATYWY-EDUKACJA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puck (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) Fala Dobra
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Interaktywne publikacje 
elektroniczne, Muzyka, filmy i  inne rodzaje elektronicznych publi-
kacji tekstowych i  obrazowych utrwalone na  nośnikach, 16 Publi-
kacje edukacyjne, Publikacje drukowane, Kartki z  życzeniami, 36 
Organizowanie zbiórek charytatywnych [na  rzecz osób trzecich], 
Gromadzenie funduszy na  cele charytatywne za  pomocą imprez 
rozrywkowych, Udzielanie informacji związanych ze zbiórkami fun-
duszy na cele charytatywne, Usługi charytatywne w zakresie datków 
pieniężnych, Usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, 41 
Publikowanie piosenek, Występy muzyczne i piosenkarskie, Eduka-
cja, Rozrywka, Imprezy kulturalne, Prowadzenie imprez kulturalnych, 
Usługi publikacji, Koncerty muzyczne, Organizowanie koncertów .

(111) 355698 (220) 2022 02 23 (210) 540227
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 11
(732) REMARK-KAYSER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Batorowo (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) granatowy, biały
(531) 26 .01 .06, 26 .11 .07, 25 .07 .05, 25 .07 .20, 29 .01 .12
(510), (511) 11 Centralne instalacje klimatyzacyjne do  celów prze-
mysłowych, Centralne urządzenia klimatyzacyjne, Elektrostatyczne 
filtry powietrza, Filtry do instalacji przemysłowych, Filtry do klimaty-
zacji, Filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji, Filtry do użycia 
z urządzeniami do ogrzewania, Filtry do użytku przemysłowego i do-
mowego, Filtry do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, Filtry elek-
tryczne do  klimatyzacji, Filtry powietrza, Instalacje klimatyzacyjne, 
24 Materiały do filtrowania z tekstylnych materiałów, Materiały niet-
kane w postaci bel do użytku w produkcji, Materiały tekstylne w be-
lach do użytku w produkcji filtrów przemysłowych, Tkaniny, Tkaniny 
do filtrowania, Tkaniny do użytku przemysłowego, Tkaniny przemy-
słowe, Włókna do  filtrowania, 42 Badania inżynieryjne, Doradztwo 
techniczne, Doradztwo technologiczne, Doradztwo w zakresie tech-
nologii filtracji, Inżynieria techniczna, Pomiary inżynieryjne, Profesjo-
nalne doradztwo w zakresie wykorzystywania technologii, Projekto-
wanie systemów inżynierii budowlanej, Usługi inżynieryjne, Usługi 
w zakresie doradztwa technologicznego .

(111) 355699 (220) 2022 02 28 (210) 540385
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 11
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda COCONUT MILK
(510), (511) 3 Nielecznicze kosmetyki i  preparaty do  pielęgnacji 
twarzy .

(111) 355700 (220) 2022 03 01 (210) 540420
(151) 2022 07 20 (441) 2022 03 21
(732) INWESTBIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łyski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INWESTBIAL
(510), (511) 35 Pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności 
gospodarczej, Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie 
[reklama] działalności gospodarczej, Usługi reklamowe w celu zwięk-
szania świadomości społecznej w  zakresie spraw środowiskowych, 
Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Orga-
nizacja działalności gospodarczej, Organizacja zarządzania działalno-
ścią gospodarczą, Zarządzanie procesami biznesowymi i  doradztwo 
w tym zakresie, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności go-

spodarczej, Pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego 
przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, Zarządzanie działal-
nością gospodarczą, Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej energii 
elektrycznej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Analizy i badania 
dotyczące działalności gospodarczej, Wsparcie w dziedzinie komercja-
lizacji produktów, Zarządzanie projektami działalności gospodarczej 
[dla osób trzecich], Wprowadzanie na rynek nowych produktów, Usłu-
gi zarządzania danymi, Nadzór nad działalnością gospodarczą, Audyt 
przedsiębiorstw, Zarządzanie dokumentacją biznesową, Śledzenie 
i monitorowanie zużycia energii na rzecz innych osób do celów bada-
nia sprawozdań finansowych, 36 Agencje nieruchomości, Zarządza-
nie portfelem nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami, 
Usługi nabywania nieruchomości, Wynajem nieruchomości, Usługi 
doradcze dotyczące nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, Udzielanie informacji dotyczących kwe-
stii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Usługi konsultacyjne 
dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nierucho-
mości mieszkaniowych, Agencje pośrednictwa w  handlu nierucho-
mościami, Pomoc w  zakresie nabywania nieruchomości i  w  zakresie 
udziałów finansowych w nieruchomościach, Doradztwo w dziedzinie 
zakupu nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Administro-
wanie nieruchomościami, Usługi wynajmu mieszkań, Dzierżawa lub 
wynajem budynków, Dzierżawa nieruchomości posiadanych na wła-
sność, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nierucho-
mości, Ocena i  wycena nieruchomości, Organizowanie finansowania 
zakupu nieruchomości, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], 
Doradztwo w  zakresie nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości 
dotyczące sprzedaży i  wynajmu budynków, Usługi agencji nieru-
chomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji 
pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi w  zakresie za-
rządzania nieruchomościami, Zarządzanie powiernicze nieruchomo-
ściami, Finansowanie projektów deweloperskich, Usługi nabywania 
gruntu, Usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i  bu-
dynków, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, 
Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, Pobie-
ranie czynszu, Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], Za-
rządzanie finansowe spółkami holdingowymi .

(111) 355701 (220) 2022 03 01 (210) 540470
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 04
(732) DANKO HODOWLA ROŚLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Choryń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DANKO
(510), (511) 31 Nasiona, cebulki i  rozsady do  hodowli roślin, Nasiona 
zbóż, roślin strączkowych, oleistych i  traw, Żywe rośliny, Słód i  zbo-
ża nieprzetworzone, Świeże grzyby, rośliny i  kwiaty, Świeże owoce, 
orzechy, warzywa i  zioła, Wieńce z  kwiatów naturalnych, Wieńce 
z  suszonych kwiatów, Zioła, suszone, do  ozdabiania, Kwiaty suszo-
ne do  dekoracji, Konserwowane kwiaty, Winorośle, Darń naturalna, 
Drzewa i  produkty leśne, Odpadki roślinne jako surowiec, Płody rol-
ne i  z  akwakultury, produkty ogrodnicze i  leśne, 35 Sprzedaż towa-
rów: podłoża hodowlane do  użytku w  rolnictwie oraz ogrodnictwie 
i  leśnictwie, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie oraz 
ogrodnictwie i  leśnictwie, środki do ochrony oraz zaprawiania i kon-
serwacji nasion, środki do  ochrony i  konserwacji roślin, geny nasion 
do produkcji rolniczej, szczepionki oraz zaprawy do nasion, preparaty 
odżywcze dla roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin, preparaty 
i  artykuły do  tępienia szkodników, środki do  zwalczania robactwa, 
środki chwastobójcze, środki owadobójcze, fungicydy, pestycydy, 
herbicydy, nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, nasiona zbóż 
i  roślin strączkowych oraz oleistych i  traw, żywe rośliny, słód i zboża 
nieprzetworzone, świeże grzyby, świeże rośliny i kwiaty, świeże owo-
ce i  orzechy, świeże warzywa i  zioła, wieńce z  kwiatów naturalnych, 
wieńce z suszonych kwiatów, zioła suszone do ozdabiania, kwiaty su-
szone do dekoracji, konserwowane kwiaty, winorośle, darń naturalna, 
drzewa i produkty leśne, odpadki roślinne jako surowiec, płody rolne 
i  z  akwakultury, produkty ogrodnicze i  leśne akcesoria ogrodowe, 
ogrodowe odzież i obuwie oraz nakrycia głowy, narzędzia ogrodnicze, 
sterowane ręcznie narzędzia i przyrządy do stosowania w ogrodnic-
twie i  nasiennictwie, maszyny i  urządzenia rolnicze oraz ogrodnicze 
i  leśne, kiełkownice, karmniki, doniczki, osłonki na  cebulki, pudełka, 
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biżuteria, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, interneto-
wymi, Reklama, Zarządzanie w  działalności handlowej, Administro-
wanie działalności handlowej, Usługi w zakresie organizowania giełd, 
aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, Usługi promocji 
gospodarczej i handlowej, Doradztwo handlowe, Doradztwo gospo-
darcze związane z  franchisingiem, Zarządzanie przedsiębiorstwami 
franczyzowymi, Doradztwo w  zakresie organizowania i  zarządzania 
działalnością gospodarczą, Usługi badania rynku i  opinii publicznej, 
Organizowanie targów w  celach handlowych oraz reklamowych, 
Pośrednictwo w  zawieraniu umów kupna i  sprzedaży na  rzecz osób 
trzecich, 44 Usługi w  zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa, 
nasiennictwa i  leśnictwa, Usługi w  zakresie przygotowania nasion, 
Usługi w zakresie tworzenia nowych odmian roślin, Uprawa roślin, Wy-
najem roślin, Kwiaciarstwo, Wypożyczanie kwiatów, Usługi w zakresie 
projektowania kompozycji kwiatowych, Ogrodnictwo i kształtowanie 
krajobrazu, Wynajem sprzętu do rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa 
i leśnictwa, Usługi z zakresu szkółek roślin, Usługi banku nasion, Usu-
wanie chwastów dla rolnictwa, ogrodnictwa i  leśnictwa, Usługi do-
radztwa w w/w zakresie  .

(111) 355702 (220) 2022 03 02 (210) 540521
(151) 2022 07 28 (441) 2022 04 11
(732) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TAURONIT
(510), (511) 1 Zeolity, materiał zeolitowy, nawozy, nawóz naturalny, 
żużel [nawóz], dodatki glebowe [nawożenie], nawozy z dużą ilością 
substancji odżywczych, środki ulepszające glebę, 19 Beton, mate-
riały do budowy i pokryć dróg, materiały wiążące do naprawy dróg, 
drogi z niemetalowych materiałów, betonowe płyty do nawierzchni 
drogowych, asfalt drogowy, materiały wiążące do produkcji kamieni, 
podbudowy drogowe, bitum do  użytku w  budowie dróg, kamień, 
kamień budowlany, kamień żużlowy, łupek, materiały budowlane 
niemetalowe, gips [materiał budowlany], sztuczny kamień, wapień, 
wapno, zaprawy budowlane, żużel [materiał budowlany], Kruszywo, 
Kruszywa wykorzystywane do przygotowania betonu, Kruszywa wy-
korzystywane do budowy dróg, krzemionka do użytku w budownic-
twie, wapno nawozowe .

(111) 355703 (220) 2022 03 02 (210) 540524
(151) 2022 07 28 (441) 2022 04 04
(732) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) plus
(540) 

(531) 26 .01 .01, 26 .01 .10, 26 .03 .23, 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, 
sygnalizacyjne, kontrolne, do  ratowania życia, do  celów dydaktycz-
nych, Urządzenia i  przyrządy 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 kompak-
towe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mechanizmy do urządzeń 
uruchamianych przez wrzucenie monety, Kasy rejestrujące, maszyny 
liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, Programy kom-
puterowe, Urządzenia do  gaszenia ognia, Publikacje elektroniczne, 
Oprogramowanie komputerowe, Elektroniczne nośniki danych, Na-
grania cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania wideo, Nagrania audio-wi-
deo, Sprzęt elektroniczny, Telefony, Tablety, Telewizory, Elektroniczne 
terminale komunikacyjne, Terminale komputerowe, Terminale telefo-
niczne, Terminale danych, Terminale multimedialne, Terminale POS, 
Terminale poczty elektronicznej, Terminale elektronicznych płatności, 
Modemy, Modemy komunikacyjne, Modemy telefoniczne, Modemy 
komputerowe, Modemy wewnętrzne, Modemy zewnętrzne, Routery, 
Karty sieciowe, Elektroniczny sprzęt biurowy, Wzmacniacze, Przed-
wzmacniacze, Odbiorniki radiowe, Elektroniczne urządzenia do prze-

twarzania dźwięku, Odtwarzacze treści audio-wideo, Urządzenia au-
diowizualne z  wyświetlaczem, Dekodery, Dekodery telewizyjne, 
Dekodery radiowe, Dekodery sygnałów, Dekodery elektroniczne, De-
kodery cyfrowe, Urządzenia telewizyjne, Aparatura telewizyjna, Na-
grywarki telewizyjne, Kamery, Wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, 
Wzmacniacze sygnałów radiowych, Wzmacniacze sygnałów teleko-
munikacyjnych, Elektroniczne urządzenia monitorujące, Konwertery 
standardów telewizyjnych, Konwertery standardów radiowych, Zesta-
wy kina domowego, Projektory do  kina domowego, Wyświetlacze 
do zestawów kina domowego, Projektory, Projektory cyfrowe, Projek-
tory multimedialne, Słuchawki, Głośniki, Ładowarki, Ładowarki samo-
chodowe, Przenośne urządzenia do  ładowania urządzeń mobilnych, 
Zasilacze, Akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, Akcesoria do urzą-
dzeń mobilnych, Akcesoria do telefonów, Akcesoria do tabletów, Fute-
rały na urządzenia mobilne, Futerały na telefony, Futerały na tablety, 
Etui na  urządzenia mobilne, Etui na  telefony, Etui na  tablety, Kable, 
Adaptery, Uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, Uchwyty sa-
mochodowe do urządzeń mobilnych, Szkło ochronne, Szkło ochronne 
do urządzeń mobilnych, Szkło ochronne do telefonów, Szkło ochronne 
do tabletów, Szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń mobil-
nych, Szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, Szkło hartowa-
ne do  ochrony ekranów tabletów, Ochraniacze ekranów urządzeń 
mobilnych z  tworzyw sztucznych, Ochraniacze ekranów telefonów 
z  tworzyw sztucznych, Ochraniacze ekranów tabletów z  tworzyw 
sztucznych, Folia polimerowa do  ochrony ekranów urządzeń mobil-
nych, Folia polimerowa do ochrony ekranów telefonów, Folia polime-
rowa do  ochrony ekranów tabletów, 16 Publikacje, Gazety, Czasopi-
sma, Druki, Kalendarze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, 
Komiksy, Fotografie, Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do na-
uczania z wyjątkiem aparatów, Torby, Materiały drukowane, Materiały 
szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, 
Tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi 
wsparcia administracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo i konsultacje 
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi analizy i  informacji biz-
nesowej, Badania rynkowe, Analizy gospodarcze, Administrowanie 
działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, 
Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja działalności go-
spodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Informacja o działalno-
ści gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, Agencje informacji han-
dlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organizacja targów 
handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi 
marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów i usług, 
Usługi public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja materiałów re-
klamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowa-
nie tekstów reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na cele rekla-
mowe, Wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, Reklamy 
korespondencyjne, Sondaże opinii, Organizowanie wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, Przetwarzanie, 
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Komputerowe przetwarza-
nie danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Zarządzanie prze-
twarzaniem danych, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, 
Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie 
informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, 
Wyszukiwanie informacji w  plikach informatycznych dla osób trze-
cich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, Usłu-
gi sprzedaży towarów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, 
fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż detalicz-
na towarów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, 
technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, me-
dycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż hurtowa towarów z branż: 
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, 
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elek-
tronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, 
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: tele-
komunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, me-
dialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektro-
nicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, 
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zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać 
się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu róż-
nych artykułów, za  pośrednictwem usługi elektronicznej, na  stronie 
internetowej oraz usługi pośrednictwa w  powyższym zakresie, Po-
średnictwo w zakresie sprzedaży usług, Usługa polegająca na prezen-
tacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, 
gazowych oraz produktów pochodnych, Pośrednictwo w  zakresie 
sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochod-
nych, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw 
oraz produktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, 
w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo w zakresie sprze-
daży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Zarządzanie wyko-
nywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzysta-
nia z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności 
elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elek-
tryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatry-
wania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadza-
niem ścieków, usług związanych z  wywozem śmieci, Pośrednictwo 
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania 
i zapewniania dostępu do usług medycznych, Pośrednictwo w zakre-
sie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i  za-
pewniania dostępu do usług opiekuńczych, Zarządzanie wykonywa-
niem umów dotyczących udostępniania i  późniejszego korzystania 
z usług medycznych i opiekuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawiera-
nia umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania do-
stępu do  usług w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony 
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bez-
pieczeństwa, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Doradztwo podatkowe [ra-
chunkowość], Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji 
radiowych, Zarządzanie działalnością gospodarczą w  zakresie stacji 
telewizyjnych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczą-
ce uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usługi pośred-
nictwa w zakresie usług finansowych, Doradztwo ekonomiczno-finan-
sowe, Usługi płatnicze, Usługi maklerskie, Obrót papierami wartościo-
wymi, Usługi bankowe, Usługi pośrednictwa bankowego, Usługi 
leasingowe, Leasing finansowy, Usługi pośrednictwa w zakresie leasin-
gu, Doradztwo podatkowe [nie  dotyczy prowadzenia rachunków], 
Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Zarządzanie nieruchomo-
ściami, Pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomościami, Wy-
najem nieruchomości i majątku, Wynajem powierzchni biurowej, Wy-
najem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa nieruchomości, 
Finansowanie inwestycji, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyj-
ne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne 
dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń 
telekomunikacyjnych, urządzeń do  przetwarzania danych, urządzeń 
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, 
Usługi naprawcze dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności 
urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kompute-
rowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do  przetwarzania 
danych, urządzeń do  transmisji danych, urządzeń sieciowych, urzą-
dzeń do nadawania, Usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przy-
rządów, w  szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elek-
trycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do  przetwarzania danych, urządzeń do  transmisji danych, 
urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Instalowanie i naprawa 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych, Usługi informacyjne, dorad-
cze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 
Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi w za-
kresie prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia portali 
internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktual-
ności, Zbieranie i przesyłanie informacji, Działalność centrów telefo-
nicznych (call center), Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji 
elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne przewodowe, Usługi tele-
komunikacyjne bezprzewodowe, Usługi telekomunikacji satelitarnej, 
Usługi komunikacji radiowej, Usługi komunikacji za pośrednictwem 
sieci światłowodowych, Usługi komunikacji za pośrednictwem telefo-
nów komórkowych, Usługi łączności poprzez terminale komputerowe, 
Usługi nadawania bezprzewodowego, Usługi nadawania telewizji ka-
blowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z  globalną siecią 

komputerową, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cy-
frowych, Transmisja programów radiowych, Transmisja programów 
telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na  żądanie, 
Zapewnianie dostępu do  globalnych sieci komputerowych, Usługi 
transmisyjne, Łączność poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu 
do internetu, Usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, Usłu-
gi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja 
programów telewizyjnych, Nadawanie programów telewizyjnych, 
Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu 
i  innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Przekaz 
satelitarny, Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie 
i  transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informacji za  po-
średnictwem telewizji, Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, 
Nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie muzyki, 
Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie programów telewi-
zji kablowej, Nadawanie programów za  pośrednictwem internetu, 
Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami 
elektronicznymi], Usługi zapewniania dostępu do treści, stron interne-
towych i  portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do  fil-
mów, innych nagrań i  programów telewizyjnych udostępnianych 
za  pośrednictwem usługi wideo na  życzenie, Zapewnianie dostępu 
telekomunikacyjnego do programów radiowych, Agencje informacyj-
ne, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośred-
nictwem sieci komputerowych oraz internetu, Usługi poczty elektro-
nicznej, Zapewnianie dostępu do  forów dyskusyjnych w  internecie, 
Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komuni-
kacji elektronicznej, Dostarczanie informacji o położeniu obiektów lo-
kalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi w za-
kresie prowadzenia stacji radiowych polegające na  zapewnianie 
infrastruktury technicznej, Usługi w zakresie prowadzenia stacji tele-
wizyjnych polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, Usłu-
gi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 39 Transport, Transport samochodowy, Transport 
morski, Transport lotniczy, Transport bagażu, Transport osób, Usługi 
kurierskie, Wypożyczanie środków transportu, Pakowanie i składowa-
nie towarów, Organizowanie podróży, Usługi w  zakresie przesyłania 
i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, Zaopatry-
wanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, Dystrybucja 
i zaopatrywanie w wodę, Usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą 
wodę, Usługi związane z odprowadzaniem ścieków, Usługi związane 
z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie ww . usług, Wyznaczanie 
położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Usłu-
gi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Usługi eduka-
cyjne świadczone za  pośrednictwem komunikacji elektronicznej, 
Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organizowanie kon-
kursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, Działalność sportowa, 
Działalność kulturalna, Organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych 
oraz koncertów, Organizowanie szkoleń, Organizowanie konferencji, 
Organizowanie sympozjów, Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi 
wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, 
Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie drogą elek-
troniczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy 
skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wykazów oraz list, 
Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków, 
Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, Rozpowszechnianie i dys-
trybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, na-
ziemnej, satelitarnej, Usługi sprzedaży programów radiowych, Wyna-
jem stacji radiowych, Usługi sprzedaży programów telewizyjnych, 
Wynajem stacji telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych, 
Produkcja programów radiowych, Montaż programów radiowych i te-
lewizyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, Studia telewizyjne, 
Studia nagrań, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: 
udostępniania zapisów audycji radiowych i  telewizyjnych, informacji 
o  programach i  repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych 
i  polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów 
programowych programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja na-
grań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie 
nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi postprodukcji filmów, nagrań wi-
deo, programów telewizyjnych i radiowych, Projekcja filmów, Wypoży-
czanie filmów, Wypożyczanie nagrań wideo, Wypożyczanie nagrań 
dźwiękowych, Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystry-
bucja programów telewizyjnych, Dystrybucja programów radiowych, 
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Gry oferowane on-line, Usługi publikowania tekstów, czasopism, wy-
dawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-li-
ne, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 42 Naukowe i  techniczne usługi i  badania 
oraz ich  projektowanie, Analiza przemysłowa, Badania przemysłowe 
i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, Usługi kontroli jako-
ści i  uwierzytelniania, Usługi w  zakresie technologii informacyjnych, 
Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowe-
go, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie 
oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej inteligen-
cji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w za-
kresie oprogramowania komputerowego, Inżynieria oprogramowania 
komputerowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowe-
go, Instalacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja opro-
gramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania kompu-
terowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Naprawa 
oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania 
komputerowego, Udostępnianie oprogramowania komputerowego, 
Informatyka śledcza, Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyj-
ne dotyczące komputerów i informatyki, Projektowanie systemów in-
formatycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze 
w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpie-
czeństwa i  odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządzanie 
projektami informatycznymi, Usługi zarządzania urządzeniami infor-
matycznymi, Usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych, Usługi zarządzania projektami w zakresie technolo-
gii informatycznych i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Ho-
sting, Hosting serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting stron 
internetowych, Hosting platform w  internecie, Hosting treści cyfro-
wych, Usługi dostawcy hostingu w  chmurze, Hosting infrastruktury 
sieciowej online na rzecz osób trzecich, Hosting aplikacji oprogramo-
wania komputerowego, Utrzymywanie portali internetowych dla 
osób trzecich, Utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
Projektowanie stron internetowych, Usługi prowadzenia portali inter-
netowych w  zakresie utrzymywania stron internetowych, prognozy 
pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, Usługi udostęp-
niania aplikacji mobilnych i  internetowych, włączając udostępnienie 
aplikacji za  pomocą platform z  aplikacjami przeznaczonymi do  tych 
celów, Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, Opieka pielę-
gniarska, Opieka psychologiczna, Opieka medyczna i  zdrowotna, 
Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medycz-
ną, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi infor-
macyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-
nych usług, 45 Usługi prawne, Prywatne i społeczne usługi świadczone 
przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób 
takie jak: monitorowanie alarmu medycznego, opieka nad domem 
pod nieobecność właścicieli, usługi osobistych doradców w zakresie 
zakupów, usługi serwisów społecznościowych online, usługi towarzy-
skie, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych on line za pomocą 
aplikacji mobilnych, usługi w zakresie opieki, usługi astrologiczne i du-
chowe, doradztwo w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wy-
pożyczanie odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośred-
nictwa w  zawieraniu znajomości, Usługi w  zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi ochroniarskie, Usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług .

(111) 355704 (220) 2022 03 02 (210) 540525
(151) 2022 07 28 (441) 2022 04 04
(732) OPTIMATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OPTIMATIS
(510), (511) 35 Doradztwo i  pomoc w  zakresie zarządzania działal-
nością gospodarczą, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą w  dziedzinie technologii informacyjnej, Do-
radztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzi-
nie technologii informatycznych, Doradztwo w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą w  dziedzinie informatyki, Usługi zarzą-
dzania danymi, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 41 Usługi edukacyjne, Usługi 
szkoleniowe, Usługi edukacyjne dotyczące technologii informatycz-

nych, Usługi edukacyjne dotyczące informatyki, Usługi szkoleniowe 
dotyczące technologii informatycznych, Usługi szkoleniowe doty-
czące informatyki, Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne 
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Usługi w  zakresie 
technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i  wdrażanie 
oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Usługi doradztwa w  zakresie oprogramowania jako usługi 
[SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako 
usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania kompu-
terowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowy-
wanie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowa-
nia komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja opro-
gramowania komputerowego, Naprawa oprogramowania kompu-
terowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Udo-
stępnianie oprogramowania komputerowego, Informatyka śledcza, 
Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące kom-
puterów i  informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, 
Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w  zakresie 
sieci informatycznych, Usługi w  zakresie ochrony, bezpieczeństwa 
i odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządzanie projektami 
informatycznymi, Usługi zarządzania urządzeniami informatyczny-
mi, Usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych i kom-
puterowych, Usługi zarządzania projektami w  zakresie technologii 
informatycznych i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Usługi 
kontroli jakości i  uwierzytelniania, Hosting, Hosting serwerów, Ho-
sting portali internetowych, Hosting stron internetowych, Hosting 
platform w Internecie, Hosting treści cyfrowych, Usługi dostawcy ho-
stingu w chmurze, Hosting infrastruktury sieciowej online na  rzecz 
osób trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, 
Utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywa-
nie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie stron inter-
netowych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług .

(111) 355705 (220) 2022 03 03 (210) 540537
(151) 2022 07 28 (441) 2022 04 04
(732) RENE COFFEE PADS MAGMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KÖNIGS
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i  namiastki tych towarów, Na-
poje na bazie kawy, Napoje na bazie substytutów kawy, Substytuty 
kawy na bazie zbóż lub cykorii, Preparaty do sporządzania napojów 
na  bazie kawy, Substytuty herbaty, Herbata nienaturalna, Herbata 
mrożona, Herbaty ziołowe (napary), Napoje sporządzone z  herba-
ty, Nielecznicze napoje na  bazie herbaty, Napoje na  bazie herbaty 
z owocowymi dodatkami smakowymi, Cukry, naturalne słodziki, po-
lewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Lód, lody spożyw-
cze, mrożone jogurty i  sorbety, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, 
Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, Ziarna przetworzo-
ne, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i droż-
dże, Mąka, Produkty mączne i  zbożowe, Ryż, Tapioka, Makarony, 
Płatki zbożowe, Kasze spożywcze, Chipsy (produkty zbożowe), Sosy, 
Sushi, Muesli, Musztarda, Majonez, Bułka tarta, Pizza, Gotowe po-
trawy na  bazie ryżu lub makaronu, Grzanki, 35 Zgrupowanie oraz 
wyeksponowanie na  rzecz osób trzecich towarów: kawa, herbata, 
ekspresy oraz aparaty do kawy i akcesoria do nich, naboje/wkłady/
pady/kapsułki kawowe pozwalające nabywcy wygodnie oglądać, 
dokonywać wyboru i kupować te towary, Usługi sprzedaży towarów: 
ekspresy oraz aparaty do kawy i akcesoria do nich, naboje/wkłady/
pady/kapsułki kawowe, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towa-
rów, napoje na bazie kawy, napoje na bazie substytutów kawy, sub-
stytuty kawy na  bazie zbóż lub cykorii, preparaty do  sporządzania 
napojów na bazie kawy, Usługi sprzedaży towarów: substytuty her-
baty, herbata nienaturalna, herbata mrożona, herbaty ziołowe (napa-
ry), napoje sporządzone z herbaty, nielecznicze napoje na bazie her-
baty, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, 
cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i  nadzienia, produkty 
pszczele, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, sól, przy-
prawy i  dodatki smakowe, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada 
i  desery, Usługi sprzedaży towarów: ziarna przetworzone, skrobia, 
preparaty do pieczenia i drożdże, mąka, produkty mączne i zbożo-
we, ryż, tapioka, makarony, płatki zbożowe, kasze spożywcze, chipsy, 
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sosy, sushi, muesli, musztarda, majonez, bułka tarta, pizza, gotowe 
potrawy na bazie ryżu lub makaronu, grzanki, Zarządzanie sklepami: 
detalicznymi, hurtowymi oraz internetowymi, Doradztwo gospo-
darcze związane z franchisingiem, Zarządzanie biznesowe przedsię-
biorstwami franczyzowymi, 43 Usługi kawiarni, Usługi restauracyjne, 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Wypożyczanie mebli, bieli-
zny stołowej i zastawy stołowej .

(111) 355706 (220) 2022 03 03 (210) 540569
(151) 2022 07 13 (441) 2022 03 28
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NIEBIESKA REWOLUCJA – AZOT PROSTO Z POWIETRZA!
(510), (511) 1 Bakteriocydy [inne niż do użytku medycznego i wete-
rynaryjnego], Chemikalia do użytku w powlekaniu nasion rolniczych 
[inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożyt-
nicze], Kultury bakteriologiczne [inne niż do  użytku medycznego 
i  weterynaryjnego], Mikroorganizmy do  stymulacji wzrostu roślin, 
Nawozy, Nawozy azotowe, Nawozy biologiczne, Nawozy biologicz-
ne stosowane do  obróbki nasion, Nawozy biologiczne stosowane 
do uzdatniania gleby, Nawozy dla rolnictwa, Nawozy do gleby, Na-
wozy do roślin, Nawozy i użyźniacze, Nawozy mieszane, Nawozy mi-
neralne, Nawozy naturalne, Nawozy organiczne, Nawozy użyźniające 
glebę, Nawozy zawierające związki azotu, Nawóz do liści stosowany 
na roślinach uprawnych w okresie ich gwałtownego wzrostu, Nawóz 
do liści stosowany na roślinach uprawnych w okresie obciążenia, Nie-
organiczne nawozy, Odżywki dla roślin, Płynne nawozy, Podwójny 
lub potrójny superfosfat [nawóz], Powłoki do  nasion [nawóz], Pre-
paraty bakteriologiczne do  użytku w  leśnictwie, Preparaty bakte-
riologiczne do  użytku w  ogrodnictwie, Preparaty bakteriologiczne 
do użytku w rolnictwie, Preparaty bakteriologiczne, inne niż do celów 
medycznych i weterynaryjnych, Preparaty bakteryjne, inne niż do ce-
lów medycznych i weterynaryjnych, Preparaty bakteryjne do celów 
rolniczych, Preparaty bakteryjne do użytku w  leśnictwie, Preparaty 
bakteryjne do użytku w ogrodnictwie, Preparaty bakteryjne, inne niż 
do użytku medycznego i weterynaryjnego, Preparaty do nawożenia, 
Preparaty do odżywiania gleby, Preparaty do odżywiania gleby [inne 
niż sterylizujące], Preparaty do  regulacji wzrostu roślin, Preparaty 
do wzmacniania roślin, Preparaty mineralne do użytku jako dodatki 
odżywcze dla roślin, Preparaty odżywcze dla roślin, Preparaty popra-
wiające kondycję gleby, Preparaty z mikroelementów dla roślin, Pro-
dukty bakteryjne [inne niż do celów medycznych i weterynaryjnych], 
Produkty mineralne do  użytku w  hodowli roślin, Regulatory wzro-
stu dla roślin, Regulatory wzrostu roślin, Substancje do  pobudza-
nia wzrostu roślin, Substancje do poprawy stanu gleby, Substancje 
do regulacji wzrostu roślin, Substancje odżywcze [nawozy] w płyn-
nej formie do użytku w rolnictwie, Substraty do użytku w rolnictwie, 
ogrodnictwie i  leśnictwie, Środki chemiczne dla leśnictwa [z wyjąt-
kiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw 
pasożytom], Środki chemiczne dla rolnictwa, Środki chemiczne dla 
rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz 
środków przeciw pasożytom, Środki chemiczne do  ochrony roślin 
[inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpaso-
żytnicze], Środki chemiczne do  stosowania w  ogrodnictwie [inne 
niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], 
Środki chemiczne do  stosowania w  przemyśle agrochemicznym 
[inne niż grzybobójcze, preparaty chwastobójcze, herbicydy, środ-
ki owadobójcze, środki przeciw pasożytom], Środki chemiczne po-
wierzchniowo czynne do użytku w leśnictwie, Środki chemiczne po-
wierzchniowo czynne do użytku w ogrodnictwie, Środki chemiczne 
powierzchniowo czynne do użytku w rolnictwie, Środki chemiczne 
stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Środki do regula-
cji wzrostu roślin z mikroorganizmami, Środki do uzdatniania gleby 
do  celów ogrodniczych, Środki do  uzdatniania gleby do  celów rol-
niczych, Środki do  uzdatniania gleby do  zwiększania wzrostu pro-
duktów ogrodniczych, Środki do uzdatniania gleby do zwiększania 
wzrostu produktów rolnych, Środki do wspomagania wzrostu roślin, 
Środki do wspomagania wzrostu roślin z mikroorganizmami, Środki 
poprawiające glebę, Środki poprawiające glebę [inne niż wyjaławia-
jące], Środki poprawiające kondycję gleby, Środki wzmacniające dla 
roślin, Środki zabezpieczające dla roślin, Środki zwiększające plony 
upraw, Preparaty do  użyźniania gleby, 5 Fungicydy, Herbicydy, In-
sektycydy, Preparaty do zwalczania insektów, Preparaty do zwalcza-

nia pleśni, Preparaty grzybobójcze, Preparaty i artykuły do tępienia 
szkodników, Pestycydy, Środki do niszczenia robactwa, grzybobójcze 
i  chwastobójcze, Środki grzybobójcze, owadobójcze, bakteriobój-
cze, Preparaty do sterylizacji gleby, Środki do tępienia larw, Preparaty 
chemiczne do zwalczania mącznika zbożowego, Środki do tępienia 
ślimaków, Preparaty do usuwania śnieci zbożowej, Środki grzybobój-
cze, Środki owadobójcze, Preparaty do sterylizacji gleby, 35 Doradz-
two, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyj-
nych, Analizy odbioru reklamy, Dostarczanie biznesowych informacji 
marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowych, Marke-
ting dotyczący promocji, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż], 
Marketing telefoniczny, Opracowanie koncepcji marketingowych, 
Opracowywanie i  realizacja planów i  koncepcji medialnych i  rekla-
mowych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, Organizowanie 
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie imprez, 
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i re-
klamowych, Promocja sprzedaży, Promowanie działalności gospo-
darczej, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Publikacja 
treści reklamowych, Publikowanie materiałów i  tekstów reklamo-
wych, Reklama, Reklama i  marketing, Reklama i  usługi reklamowe, 
Reklama online za  pośrednictwem komputerowej sieci komunika-
cyjnej, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Usłu-
gi programów lojalnościowych, motywacyjnych i  promocyjnych, 
Udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej w  za-
kresie przemysłu rolniczego, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowa-
nia w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, Usługi reklamowe i pro-
mocyjne, Usługi reklamowe w  zakresie sprzedaży towarów, Usługi 
reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi sprzedaży detalicz-
nej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej, za  pośrednictwem Inter-
netu (sprzedaż on-line) oraz poprzez ofertę bezpośrednią środków 
chemicznych do stosowania w rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, 
Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Usługi w zakresie 
targów i wystaw handlowych .

(111) 355707 (220) 2022 03 03 (210) 540570
(151) 2022 07 28 (441) 2022 04 11
(732) PITBOT .PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pitbot
(540) 

(591) biały, czarny, jasnozielony
(531) 26 .04 .05, 26 .05 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 9 Oprogramowanie do  przygotowywania zeznań po-
datkowych, Komputerowe oprogramowanie użytkowe do  telefo-
nów komórkowych, Komputerowe oprogramowanie do chatbotów 
do symulowania rozmów, Oprogramowanie do analizy danych biz-
nesowych, Oprogramowanie dla księgowości, Mobilne aplikacje, 
Aplikacje mobilne do  pobrania do  użytku z  urządzeniami kom-
puterowymi do  noszenia na  sobie, Edukacyjne aplikacje mobilne, 
Aplikacje biurowe i  biznesowe, Aplikacje do  pobrania, Aplikacje 
do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Aplikacje do po-
brania na smartfony, Aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogra-
mowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Edukacyjne aplikacje 
komputerowe, 35 Usługi konsultingowe w zakresie księgowości po-
datkowej, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej 
świadczone on-line za  pośrednictwem globalnej sieci komputero-
wej lub Internetu, Usługi informacyjne w  zakresie działalności go-
spodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub 
Internetu, Doradztwo księgowe w  zakresie podatków, Doradztwo 
księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, Doradztwo 
podatkowe [rachunkowość], Doradztwo w  zakresie zwrotu podat-
ku [rachunkowość], Porady związane z  przygotowywaniem zeznań 
podatkowych, Przygotowywanie i  wypełnianie zeznań podatko-
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wych, Przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych na  rzecz 
przedsiębiorstw, Przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki], 
Planowanie podatkowe [rachunkowość], Przygotowywanie zeznań 
podatkowych i  doradztwo podatkowe, Przygotowywanie zeznań 
podatkowych, Skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku [ra-
chunkowość], Usługi w zakresie procesów związanych z deklaracjami 
podatkowymi, Usługi wypełniania zeznań podatkowych, Doradztwo 
z zakresu księgowości, Księgowość, Księgowość i prowadzenie ksiąg, 
Księgowość i  rachunkowość, Prowadzenie księgowości przedsię-
biorstwa, Skomputeryzowana księgowość, Usługi w  zakresie księ-
gowości i  rachunkowości, 36 Usługi podatkowe i celne, Doradztwo 
finansowe dotyczące podatków, Doradztwo finansowe dotyczące 
planowania podatków, Doradztwo finansowe w zakresie podatków, 
Doradztwo podatkowe [nie  dotyczy prowadzenia rachunków], Do-
radztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], Doradztwo podatko-
we [nie prowadzenie rachunków], Doradztwo w zakresie podatków 
dochodowych, Doradztwo w  zakresie podatków dochodowych 
[finansowe], Konsultacje podatkowe [nie  dotyczy prowadzenia ra-
chunków], Konsultowanie zeznań podatkowych [nie dotyczy prowa-
dzenia rachunków], Ocena i wycena podatkowa, Ocena podatkowa, 
Planowanie finansów w zakresie podatków, Planowanie podatkowe 
[nie księgowe], Usługi realizacji płatności podatków, Usługi związane 
z podatkami [nie księgowość], 41 Szkolenie w zakresie podatków .

(111) 355708 (220) 2022 03 03 (210) 540578
(151) 2022 07 28 (441) 2022 04 11
(732) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALON
(540) 

(531) 03 .01 .14, 18 .01 .05, 21 .01 .16, 27 .05 .01
(510), (511) 33 Wina .

(111) 355709 (220) 2022 03 04 (210) 540620
(151) 2022 07 28 (441) 2022 04 11
(732) ANGEL POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UH THE UPPER HOUSE
(540) 

(531) 27 .05 .01
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami, Usługi w zakresie zarządzania nieru-

chomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Organizacja najmu 
nieruchomości handlowych, Wynajem nieruchomości, Zapewnianie 
środków finansowych na  rozwój nieruchomości, Usługi związane 
z  majątkiem nieruchomym, Usługi zarządzania majątkiem nieru-
chomym dotyczące transakcji w  zakresie nieruchomości, Finanso-
wanie projektów deweloperskich, Usługi w zakresie zakwaterowań, 
Zapewnianie stałego zakwaterowania, 37 Budownictwo, Budowa 
bloków mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych i  komer-
cyjnych, Budowa budynków przeznaczonych na  zakwaterowanie 
wakacyjne, Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa domów, 
Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości 
mieszkalnych, Budowa parkingów wielopoziomowych, Budowa pry-
watnych budynków mieszkalnych, Budowanie domów, Budowanie 
nieruchomości, Budownictwo mieszkaniowe, Doradztwo inżynie-
ryjne [budownictwo], Doradztwo dotyczące budownictwa miesz-
kalnego i  budynków, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), 
Konstrukcja budynków, Konstrukcja i naprawa budynków, Konstru-
owanie budynków mieszkalnych i  handlowych, Usługi budowlane 
w zakresie budynków mieszkalnych, 41 Organizowanie konferencji, 
wystaw i konkursów, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Organi-
zacja widowisk, Organizowanie balów, Usługi wynajmu związane 
ze  sprzętem i  obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i  kultury, 
Imprezy kulturalne, Imprezy taneczne, Nocne kluby, Organizacja 
i  prowadzenie balów, Organizacja i  przeprowadzanie aktywności 
kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie konkursów piękności, 
Organizacja konkursów muzycznych, Organizacja przyjęć, Orga-
nizowanie i  prezentowanie pokazów rozrywkowych dotyczących 
stylu i  mody, Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie 
imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez tanecznych, Organi-
zowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 
Organizowanie rozrywki, Organizowanie społecznych imprez spor-
towych i  kulturalnych, Prowadzenie konkursów piękności, Sport 
i  fitness, Zapewnianie sal balowych, Przedszkola, Udostępnianie 
obiektów i  sprzętu rozrywkowego w  hotelach, Usługi rozrywkowe 
świadczone przez hotele, 43 Krótkoterminowy wynajem przestrze-
ni biurowej, Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], Udostępnia-
nie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, Udostępnianie obiek-
tów i  sprzętu na  zjazdy, Udostępnianie obiektów i  sprzętu wysta-
wienniczego w hotelach, Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, 
Udostępnianie pomieszczeń i  urządzeń na  posiedzenia zarządu, 
Udostępnianie sal konferencyjnych, Usługi w  zakresie zapewnia-
nia obiektów na spotkania, Wynajem pomieszczeń na uroczystości 
towarzyskie, Wynajmowanie sal konferencyjnych, Hotele, hostele 
i  pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i  turystyczne, Świadcze-
nie usług przez hotele i  motele, Usługi restauracyjne świadczone 
przez hotele, Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Rezerwa-
cje miejsc w hotelach, Udostępnianie informacji online dotyczących 
rezerwacji hotelowych, Usługi hotelowe, Hotelowe usługi katerin-
gowe, Usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, Zapew-
nianie zakwaterowania tymczasowego w  domach i  mieszkaniach, 
Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie zakwa-
terowania na  pobyt czasowy, Wynajem pokoi jako tymczasowego 
zakwaterowania, Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakre-
sie rezerwacji zakwaterowania, Usługi obiektów gościnnych [zakwa-
terowanie], Usługi biur zakwaterowania, Udostępnianie zakwatero-
wania tymczasowego, Tymczasowe zakwaterowanie, Rezerwacja 
zakwaterowania, 45 Usługi dozorcze [concierge] .

(111) 355710 (220) 2022 03 10 (210) 540812
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) DOLFOS PETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Geriadol
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy do  pasz 
do celów weterynaryjnych, Mieszanki paszowe uzupełniające, Lecz-
nicze suplementy do pasz dla zwierząt, 31 Karmy i pasze dla zwierząt, 
Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt .

(111) 355711 (220) 2022 03 11 (210) 540872
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04



76 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 43/2022

(732) KLIMEK MICHAŁ, Wieszczy Dół (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOZBI POLSKA HURTOWNIA CZESKIEGO PIWA
(540) 

(591) brązowy, biały
(531) 05 .07 .02, 19 .07 .09, 25 .01 .15, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .12
(510), (511) 32 Piwo, Produkty piwowarskie, Wody mineralne, Wody 
źródlane, Napoje owocowe, Napoje warzywne, Soki, Napoje bezal-
koholowe, Bezalkoholowe napoje gazowane .

(111) 355712 (220) 2022 03 11 (210) 540881
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) KLIMEK MICHAŁ, Wieszczy Dół (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Český král
(510), (511) 32 Piwo, Produkty piwowarskie, Wody mineralne, Wody 
źródlane, Napoje owocowe, Napoje warzywne, Soki, Napoje bezal-
koholowe, Bezalkoholowe napoje gazowane .

(111) 355713 (220) 2022 03 11 (210) 540882
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE 
CENTROPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Mazury (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) centroplast
(540) 

(591) ciemnozielony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .03
(510), (511) 11 Instalacje oczyszczania ścieków, Aparatura do oczysz-
czania ścieków, Zespoły do  oczyszczania ścieków, Zbiorniki 
do  oczyszczania wody, Instalacje do  oczyszczania wody, Mem-
branowe urządzenia oczyszczające do  oczyszczania wody, Filtry 
do  oczyszczania wody, Urządzenia do  oczyszczania wody, Zespoły 
do oczyszczania wody, Zbiorniki do oczyszczania ścieków, Urządze-
nia do  oczyszczania ścieków, Instalacje do  oczyszczania ścieków, 
Filtry do oczyszczalników wody, Urządzenia do oczyszczania wody 
przemysłowej, Obudowy filtrów do oczyszczania wody, Urządzenia 
do oczyszczania wody ściekowej, Instalacje do oczyszczania ścieków 
przemysłowych, Instalacje do  oczyszczania wód ściekowych, Insta-
lacje oczyszczające do materiałów odpadowych, Ręczne urządzenia 
przenośne do oczyszczania wody, Urządzenia do oczyszczania wody 
do użytku domowego, Zbiorniki do oczyszczania ścieków do celów 
przemysłowych, Zbiorniki do  oczyszczania ścieków do  celów do-
mowych, Urządzenia do  oczyszczania wody do  użytku przemysło-
wego, Filtry elektryczne do oczyszczania wody [inne niż maszyny], 
Elektryczne urządzenia do oczyszczania wody do użytku domowe-
go, Urządzenia do oczyszczania wody do wytwarzania wody pitnej, 
Elektryczne filtry do  oczyszczania wody przeznaczone do  użytku 
domowego, Urządzenia odstojnikowe na  ścieki, Szamba, Szamba 
do celów przemysłowych, Szamba do celów domowych, Ciśnienio-
we zbiorniki wody, Zbiorniki reaktora, Zbiorniki na wodę, Zbiorniki 
wody pod ciśnieniem, Zbiorniki ciśnieniowe do  wody, Instalacje 
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, 
Filtry do  użytku przemysłowego i  domowego, Dystrybutory wody, 

Filtry do wody, Odpływy wody [krany], Zasobniki ciepłej wody, Fil-
try do oczyszczalników wody, Filtry do uzdatniania wody, Urządze-
nia do  mieszania wody, Zespoły do  uzdatniania wody, Instalacje 
do  uzdatniania wody, Aparatura do  uzdatniania wody, Urządzenia 
do  odkażania wody, Urządzenia do  podgrzewania wody, Urządze-
nia do  odwapniania wody, Urządzenia do  ujęcia wody, Urządzenia 
do  uzdatniania wody, Filtry do  urządzeń wodnych, Filtry ścieków, 
Przenośne przyrządy do przetwarzania ścieków, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  instalacjami oczyszczania ścieków, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w  związku z  instalacjami do  oczyszczania 
wody, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z filtrami do oczysz-
czania wody, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z  instalacjami 
i  urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związ-
ku z  aparaturą do  uzdatniania wody, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  szambami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
ze zbiornikami na wodę, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z fil-
trami ścieków, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  instalacjami 
oczyszczania ścieków, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z insta-
lacjami do oczyszczania wody, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z filtrami do oczyszczania wody, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z  instalacjami i urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z aparaturą do uzdatniania wody, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z szambami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku ze  zbiornikami na  wodę, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  filtrami ścieków, Informacja handlowa, Udostępnianie informacji 
handlowych, Dostarczanie informacji handlowych, Udzielanie in-
formacji handlowych, Usługi pośrednictwa w handlu, Pośrednictwo 
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, Wyceny do-
tyczące spraw handlowych, Reklama i marketing, Usługi reklamowe, 
marketingowe i promocyjne, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Promocja sprzedaży, 40 Przetwarzanie tworzyw sztucznych, Wy-
tłaczanie tworzyw sztucznych, Laminowanie tworzyw sztucznych, 
Recykling tworzyw sztucznych, Formowanie materiałów z tworzyw 
sztucznych, Obróbka materiałów z tworzyw sztucznych w celu pro-
dukcji form z tworzyw sztucznych, Obróbka i przetwarzanie materia-
łów z tworzyw sztucznych, Udzielanie informacji związanych z prze-
twarzaniem materiałów z  tworzyw sztucznych, Nakładanie powłok 
odpornych na zużycie na metale i tworzywa sztuczne, Laminowanie 
arkuszy z tworzyw sztucznych, Farbowanie sztucznego futra, Formo-
wanie produktów syntetycznych, Formowanie metali na zimno, Usłu-
gi formowania na zamówienie, Formowanie tekstyliów, Formowanie 
betonu, Wytwarzanie na  zamówienie składników termoplastycz-
nych, Wytwarzanie na zamówienie części spiekanych, Wytwarzanie 
na zamówienie składników elastomerowych, Wytwarzanie na zamó-
wienie prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, Wynajem 
sprzętu do  obróbki i  przekształcania materiałów, do  wytwarzania 
energii i do produkcji na zamówienie, Wytwarzanie na zamówienie 
poprzez bezpośrednie spiekanie laserowe metali, Obróbka metali, 
Obróbka drewna, Obróbka metalurgiczna, Obróbka metalu [ema-
liowanie], Obróbka metalu [wytłaczanie], Informacje o obróbce ma-
teriałów, Obróbka i powlekanie powierzchni metalowych, Obróbka 
skrawaniem części dla osób trzecich [usługi warsztatu mechaniczne-
go], Barwienie, Cieplna obróbka metali, Chromowanie, Cynkowanie, 
Dostarczanie informacji dotyczących obróbki materiałów, Emaliowa-
nie, Kształtowanie elementów metalowych, Laminowanie, Nakłada-
nie ochronnych powłok powierzchniowych na maszyny i narzędzia, 
Nakładanie powłok odpornych na zużycie na elementy techniczne, 
Niklowanie, Obróbka betonu, Obróbka materiałów odpadowych, 
Obróbka odpadów, Piaskowanie, Polimeryzacja, Politurowanie, Re-
cykling i uzdatnianie odpadów, Recykling .

(111) 355714 (220) 2022 03 11 (210) 540883
(151) 2022 07 20 (441) 2022 04 04
(732) KLIMEK MICHAŁ, Wieszczy Dół (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOZBI
(510), (511) 32 Piwo, Produkty piwowarskie, Wody mineralne, Wody 
źródlane, Napoje owocowe, Napoje warzywne, Soki, Napoje bezal-
koholowe, Bezalkoholowe napoje gazowane .
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(111) 355715 (220) 2022 03 14 (210) 540904
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jemy
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .03, 27 .05 .05, 11 .01 .02
(510), (511) 29 Artykuły i wyroby spożywcze składające się głównie 
z mięsa i jego substytutów, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, 
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Nabiał i substytuty nabiału, 
Sery, Mleko, Produkty i napoje mleczne, Jaja ptasie i produkty z jaj, 
Oleje i tłuszcze jadalne, Oliwa z oliwek, Masła, Nieżywe ryby, owoce 
morza i  mięczaki oraz produkty z  nich, Zupy i  wywary, Mieszanki 
do  zup, Koncentraty zup, Kostki do  zup, Pasty do  zup, Przetwory 
do  zup, Wstępnie ugotowane zupy, Zupy błyskawiczne, Zakwas 
do sporządzania zup, Składniki do sporządzania zup, Ekstrakty mię-
sne, Mięso i  wyroby mięsne, Wędliny, Parówki, Drób, Dziczyzna, 
Pasztety mięsne, warzywne, z wątróbki, z kurczaka, z gęsich wątró-
bek, Foie gras [pasztet sztrasburski], Pasty mięsne (w tym pasztety, 
smalec), Buliony, Sałatki warzywne, mięsne, Przekąski na  bazie 
ziemniaków, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie mięsa, 
Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski 
na bazie soi, Przekąski na bazie tofu, Przekąski na bazie sera, Prze-
kąski jajeczne, Desery mleczne, Desery owocowe, Desery jogurto-
we, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Chipsy 
ziemniaczane, Chipsy owocowe, Chipsy warzywne, Gotowe posiłki 
składające się całkowicie lub głównie z drobiu, z dziczyzny, z mięsa, 
z  ryb, z  owoców morza, z  warzyw, z  owoców, z  grzybów, z  orze-
chów, z nasion roślin strączkowych, 30 Kawa, herbata, kakao i na-
miastki tych towarów, Czekolada, Słodycze nielecznicze, Ziarna 
przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pie-
czenia i  drożdże, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i  ciasteczka, 
Mąka, Preparaty zbożowe, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Ryż, Ta-
pioka, Suche i  świeże makarony, kluski i  pierogi, Płatki zbożowe, 
Kasze spożywcze, Batony zbożowe i energetyczne, Cukierki, batony 
i guma do żucia, Chleb, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukierni-
cze i  nadzienia, produkty pszczele, Sago, Miód melasa (syropy), 
Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i  sorbety, Sól, przyprawy 
i  dodatki smakowe drożdże, proszek do  pieczenia, Ocet, Chipsy 
[produkty zbożowe], Sosy, Sushi, Muesli, Musztarda, Majonez, Bułka 
tarta, Pizza, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe potrawy na ba-
zie makaronu, Grzanki, 31 Świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, 
Nasiona, Rośliny, Żywe kwiaty naturalne, Płody rolne i z akwakultu-
ry, produkty ogrodnicze i leśne, Zwierzęta żywe karma dla zwierząt, 
Słód, Ziarna naturalne, 32 Napoje bezalkoholowe: gazowane, nie-
gazowane, musujące, Napoje owocowe, wyciągi z owoców lub wa-
rzyw, Wody niegazowane i gazowane, mineralne, stołowe, sodowe, 
Soki, Napoje owocowe i soki owocowe, Soki, napoje i nektary: wa-
rzywne, owocowo-warzywne, Soki zagęszczone, przecierowe, Sor-
bety (napoje), Napoje izotoniczne, energetyczne, proteinowe, wę-
glowodanowe, Syropy zagęszczane, syropy do  napojów, kawy, 
drinków i koktajli, Zaprawy do napojów, syropy i preparaty do przy-
gotowywania napojów, koncentraty napojów, esencje do napojów, 
ekstrakty do napojów, Napoje wzbogacone witaminami i minerała-
mi, Piwo, 35 Usługi sprzedaży towarów: artykuły i wyroby spożyw-
cze pochodzenia zwierzęcego, przetworzone owoce oraz warzywa 
i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), nabiał i sub-

stytuty nabiału, sery, mleko, produkty i napoje mleczne, jaja ptasie 
i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, oliwa z oliwek, masła, ryby, owoce 
morza i mięczaki oraz produkty z nich, Usługi sprzedaży towarów: 
zupy i wywary, ekstrakty mięsne, mięso i wędliny, drób, dziczyzna, 
buliony, sałatki warzywne i mięsne, przekąski na bazie ziemniaków, 
przekąski na  bazie warzyw, przekąski na  bazie mięsa, przekąski 
na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie 
soi, przekąski na  bazie tofu, Usługi sprzedaży towarów: pasztety 
z wątróbki, pasztety mięsne, pasztety warzywne, pasztety z kurcza-
ka, pasztety z gęsich wątróbek, foie gras [pasztet sztrasburski], pa-
sty mięsne, smalec, gotowe posiłki składające się całkowicie lub 
głównie z drobiu, z dziczyzny, z mięsa, z ryb, z owoców morza, z wa-
rzyw, z  owoców, z  grzybów, z  orzechów, z  nasion roślin strączko-
wych, Usługi sprzedaży towarów: przekąski na bazie sera, przekąski 
jajeczne, desery mleczne, desery owocowe, desery jogurtowe, ga-
laretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, chipsy ziem-
niaczane, chipsy owocowe, chipsy warzywne, kawa i herbata oraz 
kakao i namiastki tych towarów, kawa nienaturalna, czekolada, na-
poje na bazie kawy i herbaty oraz kakao i czekolady, Usługi sprze-
daży towarów: słodycze, ziarna przetworzone i skrobia oraz wyroby 
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, wyroby cukierni-
cze, ciasta, tarty i ciasteczka, mąka, preparaty i produkty zbożowe, 
zbożowe artykuły śniadaniowe, ryż, tapioka, suche i świeże maka-
rony, kluski i pierogi, bułki, obwarzanki, herbatniki, Usługi sprzeda-
ży towarów: muesli, płatki kukurydziane i  owsiane oraz zbożowe, 
kasze spożywcze, batony zbożowe i energetyczne, cukierki, batony 
i guma do żucia, chleb, cukry, naturalne słodziki, polewy cukierni-
cze i nadzienia, produkty pszczele, sago, miód, melasa (syropy), lód, 
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Usługi sprzedaży towa-
rów: sól, przyprawy i dodatki smakowe, ocet, chipsy (produkty zbo-
żowe), sosy, sushi, musztarda, majonez, ketchup, bułka tarta, pizza, 
paszteciki, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe potrawy na ba-
zie makaronu, słodycze zwierające ziarna czy  orzechy lub owoce, 
grzanki, świeże owoce i orzechy oraz warzywa i zioła, Usługi sprze-
daży towarów: nasiona, słód, ziarna naturalne, rośliny, żywe kwiaty 
naturalne, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, 
zwierzęta żywe, karmy i  pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, 
przynęta, niesztuczna, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, na-
poje bezalkoholowe, napoje owocowe, wyciągi z owoców lub wa-
rzyw, Usługi sprzedaży towarów: wody niegazowane i  gazowane, 
wody mineralne oraz stołowe i sodowe, soki, napoje oraz nektary, 
sorbety (napoje), napoje izotoniczne i energetyczne oraz proteino-
we i  węglowodanowe, syropy zagęszczane, syropy do  napojów 
i kawy oraz drinków i koktajli, zaprawy do napojów, syropy i prepa-
raty do  przygotowywania napojów, Usługi sprzedaży towarów: 
koncentraty napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów, 
napoje wzbogacone witaminami i minerałami, piwo i produkty pi-
wowarskie, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, piwo, 
napoje alkoholowe, preparaty do  produkcji napojów alkoholo-
wych, cydr, Usługi sprzedaży przekąsek zbożowych, sezamowych, 
ryżowych, makaronowych, czekoladowych, z  muesli, Zarządzanie 
sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Reklama, Za-
rządzanie w działalności handlowej, Administrowanie działalności 
handlowej, Usługi w zakresie organizowania giełd, aukcji i wystaw 
w  celach reklamowych i  handlowych, Usługi promocji gospodar-
czej i  handlowej, Doradztwo handlowe, Doradztwo gospodarcze 
związane z  franchisingiem, Zarządzanie przedsiębiorstwami fran-
czyzowymi, Doradztwo w  zakresie organizowania i  zarządzania 
działalnością gospodarczą, Usługi badania rynku i  opinii publicz-
nej, Organizowanie targów w  celach handlowych oraz reklamo-
wych, Pośrednictwo w  zawieraniu umów kupna i  sprzedaży 
na rzecz osób trzecich, Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Badania rynku i badania marketingowe, Usługi dostarczania 
reklam za pomocą urządzeń elektronicznych, Analiza i raporty sta-
tystyczne, Pozyskiwanie i  systematyzacja danych związanych 
z  działalnością gospodarczą, Zbieranie i  przetwarzanie danych 
do celów administracyjnych, Pozyskiwanie informacji do kompute-
rowych baz danych, Aktualizacja i utrzymywanie danych w kompu-
terowych bazach danych, Aktualizacja i  utrzymywanie informacji 
w rejestrach, Usługi w zakresie pośrednictwa handlowego polega-
jące na kojarzeniu partnerów handlowych, Usługi agencji importo-
wo-eksportowych, Usługi doradztwa handlowego i  reklamowego 
na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, Pro-
mocja sprzedaży dla osób trzecich, 43 Usługi zaopatrzenia w żyw-
ność i napoje, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
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dostarczania żywności i napojów, Zapewnianie żywności i napojów 
do konsumpcji zarówno na miejscu, jak i na wynos, Przygotowywa-
nie posiłków, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro-
duktami i transportem, Usługi restauracyjne .

(111) 355716 (220) 2022 03 15 (210) 540949
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SORAYA BODY CEREMONY
(510), (511) 3 Kosmetyki, Masła i  balsamy do  ciała, kremy do  rąk, 
peelingi, Kosmetyki do kąpieli, kosmetyki do pielęgnacji stóp .

(111) 355717 (220) 2022 02 21 (210) 540111
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 11
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co . KG, 
Düsseldorf (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Odido
(540) 

(591) pomarańczowy, zielony, biały
(531) 10 .03 .11, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 16 Papier, tektura i wyroby z tych materiałów, nie ujęte 
w innych klasach, Druki, Materiały biurowe, Materiały do pakowa-
nia z  tworzyw sztucznych, nieujęte w  innych klasach, zwłaszcza 
osłony, torebki i  folie, Torebki papierowe lub plastikowe do  kon-
serwacji artykułów żywnościowych, Torby na śmieci (z papieru lub 
z tworzyw sztucznych), 35 Usługi handlu detalicznego, w tym przez 
internet i/lub za pomocą audycji zakupów telewizyjnych, w związ-
ku z towarami, takimi jak środki chemiczne, środki do czyszczenia, 
polerowania i  ścierania, środki myjące, farby, produkty apteczne, 
kosmetyki, maszynki do  golenia i  akcesoria, środki perfumeryjne, 
artykuły gospodarstwa domowego, przybory dla gospodarstwa 
domowego, paliwa, materiały oświetlające i paliwa silnikowe, ole-
je techniczne i smary, smary, świece, wyroby do ochrony zdrowia, 
produkty farmaceutyczne, produkty do  higieny osobistej i  środ-
ki toaletowe, maszyny, narzędzia i  artykuły z  metali nieszlachet-
nych, artykuły budowlane, artykuły dla majsterkowiczów i artyku-
ły ogrodnicze, materiały hobbystyczne i  materiały do  rękodzieła, 
produkty elektryczne i produkty elektroniczne, nośniki do nagry-
wania dźwięku i nośniki danych, urządzenia do oświetlania, ogrze-
wania, gotowania, chłodzenia, suszenia i  wentylacji, wytwarzania 
pary i prasowania parą, instalacje i akcesoria sanitarne, elektryczne 
i nieelektryczne przybory gospodarstwa domowego lub kuchenne, 
wyroby szklane, wyroby ceramiczne, porcelana, wyroby metalowe 
i plastikowe do celów gospodarstwa domowego i kuchennych, sło-
iki dla gospodarstwa domowego i do kuchni, wyroby nożownicze, 
zestawy garnków kuchennych i  w  związku z  towarami, takimi jak 
artykuły dekoracyjne i  materiał dekoracyjny, mianowicie ozdoby, 
ozdoby sezonowe, odświętne, na  przyjęcia i  ozdoby tematyczne 
do przedmiotów, szyb okiennych, okien, pokoi, budynków i prze-
strzeni, girlandy, flagi i folie, pojazdy i akcesoria do pojazdów, rowe-
ry i akcesoria do rowerów, silnikowe dwukołowe pojazdy i akceso-
ria, ognie sztuczne, zegary i zegarki, i wyroby jubilerskie, urządzenia 
i  przyrządy optyczne, instrumenty muzyczne, druki, materiały pi-
śmienne, artykuły biurowe, torby i wyroby rymarskie, meble, wypo-
sażenie, namioty, brezenty, odzież, buty i wyroby tekstylne, nakry-
cia głowy, wyroby ze skóry i  imitacji skóry, futerały, torby, plecaki, 
parasolki i parasole, zabawki, przyrządy sportowe, sprzęt sportowy 
i akcesoria, artykuły spożywcze, owoce, warzywa i napoje, produk-
ty rolne, produkty ogrodnicze i produkty leśne, artykuły spożywcze 
dla zwierząt i akcesoria dla zwierząt, rośliny, przybory dla palących, 
wyroby tytoniowe i innego rodzaju substancje stymulujące, miano-
wicie alkohol, kawa, herbata, czekolada, cukier i przyprawy korzen-
ne, i  w  związku z  wyrobami dla gospodarstwa domowego, Przyj-

mowanie, przetwarzanie i  realizacja zamówień (prace biurowe), 
Usługi dotyczące zaopatrzenia dla osób trzecich [zakup produktów 
i usług dla innych przedsiębiorstw], Przyjmowanie zamówień, ser-
wis zaopatrzeniowy i  realizowanie rachunków fakturowanie, Pro-
wadzenie programów promocyjnych i  programów premiowych 
jako programów lojalnościowych w  celach marketingowych (o  ile 
ujęte w klasie 35), Reklama, Pozyskiwanie i dbanie o klienta przez 
reklamę wysyłkową (mailing), Organizowanie i urządzanie wystaw 
i targów do celów przemysłowych i reklamowych, Wynajmowanie 
materiałów reklamowych i czasu reklamowego w mediach komu-
nikacyjnych, Wypożyczanie urządzeń i  wyposażenia biurowego, 
Wynajmowania automatów do  sprzedaży, Wypożyczanie stoisk 
handlowych, Gospodarcze usługi konsultingowe, Planowanie 
i nadzorowanie rozwoju przedsiębiorstw pod względem organiza-
torskim, Planowanie pomoc w zakresie zarządzania, Profesjonalne 
doradztwo w  zakresie działalności gospodarczej, w  szczególności 
w zakresie idei franszyzy, 36 Usługi finansowe, zwłaszcza pośred-
nictwo w  kredytach i  udzielanie kredytów dla handlu hurtowego 
i  detalicznego, wynajem i  pośrednictwo w  wynajmie, Wynajem, 
pośredniczenie, dzierżawa nieruchomości, 39 Transport, Pakowa-
nie i  składowanie paczek i/lub  towarów, Odbieranie dostarczanie 
i przesyłanie paczek i/lub towarów, Transport paczek i/lub towarów 
pojazdami, Usługi logistyczne (ujęte w  klasie 39), zwłaszcza reje-
strowanie zleceń, logistyka magazynowa i  kontraktowa, logistyka 
zaopatrzenia, logistyka dystrybucji i  logistyka zwrotów (zarządza-
nie zapasami), 41 Edukacja i szkolenia w zakresie handlu detaliczne-
go i optymalizacji biznesu, Publikowanie i wydawanie druków oraz 
mediów elektronicznych .

(111) 355718 (220) 2022 02 22 (210) 540193
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 11
(732) PROVITUS DĄBROWSCY, MALESA SPÓŁKA JAWNA, 
Radzymin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CUKERO
(510), (511) 29 Pokrojone sałatki warzywne, Uprzednio pokrojone 
warzywa do sałatek, Sałatki gotowe, Sałatki warzywne, Przetworzo-
ne buraki, Kapusta kwaszona, Ogórki kwaszone, Ogórki małosolne, 
Krojone warzywa, Warzywa solone, Warzywa marynowane, Warzy-
wa przetworzone, Mieszanki warzywne, Warzywa konserwowane, 
Warzywa w  słoikach, Gotowe produkty z  warzyw, Warzywa kon-
serwowane w occie, Ogórki marynowane, Ogórki konserwowe, Ka-
pusta, przetworzona, Warzywa kapustne, przetworzone, Warzywa 
konserwowane [w oleju], Warzywa w plasterkach, konserwowe, Kon-
serwowane warzywa, 35 Sprzedaż detaliczna i  hurtowa następują-
cych produktów: pokrojone sałatki warzywne, uprzednio pokrojone 
warzywa do sałatek, sałatki gotowe, sałatki warzywne, przetworzone 
buraki, kapusta przetworzona, przetworzone warzywa kapustne, ka-
pusta kwaszona, warzywa, warzywa solone, warzywa marynowane, 
warzywa przetworzone, mieszanki warzywne, warzywa konserwo-
wane, warzywa w  słoikach, gotowe produkty z  warzyw, warzywa 
konserwowane w  occie, warzywa konserwowane w  plasterkach, 
ogórki kwaszone, ogórki małosolne, krojone, ogórki marynowane, 
ogórki konserwowe .

(111) 355719 (220) 2022 02 28 (210) 540488
(151) 2022 07 20 (441) 2022 04 04
(732) SPN LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SPN LOGISTICS
(510), (511) 35 Usługi administracyjne w  zakresie odpraw celnych, 
36 Usługi w  zakresie zwrotu opłat celnych, Organizowanie zwro-
tu opłat celnych, Organizowanie płatności opłat celnych, Usługi 
podatkowe i  celne, 39 Transport kolejowy, Transport towarów 
koleją, Usługi w  zakresie organizowania transportu kolejowego, 
Usługi w  zakresie dystrybucji ładunków drogą kolejową, Usługi 
transportowe i dostawa drogą powietrzną, lądową, koleją i drogą 
morską, Transport morski, Spedycja ładunków drogą morską, Orga-
nizowanie transportu morskiego towarów, Organizacja transportu 
powietrznego, morskiego i  lądowego, Organizowanie transportu 
drogą lądową, morską i powietrzną, Przechowywanie towarów pod 
zamknięciem celnym .



Nr 43/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 79

(111) 355720 (220) 2022 03 02 (210) 540517
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 11
(732) PMP STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PMP STYLE DBAMY O ŚRODOWISKO
(540) 

(591) ciemnozielony, jasnozielony, czarny, zielony
(531) 05 .01 .01, 24 .15 .03, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 6 Tablice reklamowe [metalowe banery], Metalowe ta-
blice reklamowe [niepodświetlane], Kontenery na  śmieci [kosze] 
z metalu, Metalowe kosze na śmieci papierowe do użytku przemy-
słowego, 9 Tablice znakowe reklamowe [świecące], Reklamowe ta-
blice znakowe [mechaniczne], Reklamowe tablice [mechaniczne lub 
świecące], Mechaniczne lub świecące tablice reklamowe, Ochronna 
odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami], Ochron-
na odzież termiczna chroniąca przed wypadkami lub urazami, Izo-
lowana odzież ochronna zabezpieczająca przed wypadkami lub 
urazami, Odzież chroniąca przed urazami, Odzież chroniąca przed 
wypadkami, Odzież do ochrony przed działaniem środków chemicz-
nych, Odzież do  utrzymywania się na  powierzchni wody, Odzież 
do  ochrony przed zagrożeniami biologicznymi, Odzież ochronna 
o dużej widoczności, Odzież ochronna chroniąca przed wypadkami 
lub urazami, Odzież ochronna chroniąca przed urazami, 11 Kubki 
ogrzewane elektrycznie, 12 Samochody, Samochody dostawcze, 
Samochody dostawcze ze  stelażem na  skrzyni ładunkowej, Samo-
chody do transportu lądowego, Samochody elektryczne, 16 Druko-
wane materiały ilustracyjne, Drukowane materiały opakowaniowe 
z  papieru, Drukowane materiały piśmienne, Drukowane materiały 
szkoleniowe, Komunikaty prasowe [materiały drukowane], Mate-
riały drukowane, Materiały drukowane i  artykuły papiernicze oraz 
wyposażenie edukacyjne, Materiały piśmienne, Materiały piśmien-
ne i wyposażenie edukacyjne, Nalepki, naklejki [materiały piśmien-
ne], Publikacje promocyjne, Papier firmowy, Kalendarze ścienne, 
Kalendarze drukowane, Kalendarze na biurko, Podkładki na biurko 
z kalendarzem, Stojaki na kalendarze biurkowe, Kalendarze z kartka-
mi do wyrywania, Naklejki na samochody, Pieczątki biurowe, Tecz-
ki na  dokumenty, Teczki na  dokumenty [artykuły biurowe], Teczki 
na  dokumenty będące artykułami papierniczymi, Teczki papiero-
we na dokumenty, Koperty [artykuły piśmienne], Koperty do użyt-
ku biurowego, Papier na  koperty, Koperty z  tworzyw sztucznych, 
Szare koperty, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru 
lub tworzyw sztucznych, Wizytówki, Tablice reklamowe z  tektury, 
Tablice reklamowe z kartonu, Drukowane papierowe tablice rekla-
mowe, Drukowane kartonowe tablice reklamowe, Kubki na ołówki, 
18 Teczki na dokumenty [aktówki], Teczki na dokumenty, Pojemniki 
na wizytówki, Etui na wizytówki, 20 Tablice reklamowe ze szkła [nie-
świecące], Tablice reklamowe z tworzyw sztucznych [nieświecące], 
Tablice reklamowe z drewna [nieświecące], Tablice reklamowe, Re-
klamowe tablice wystawowe, Tablice informacyjne, Tablice korkowe 
[tablice informacyjne], Kosze z tworzyw sztucznych [inne niż kosze 
na śmieci], Kosze niemetalowe [inne niż kosze na śmieci], Niemeta-
lowe kosze na śmieci do recyklingu, 21 Filiżanki i kubki, Kubki, Kubki 
do kawy, Kubki do napojów, Kubki podróżne, Kubki plastikowe, Kub-
ki papierowe, Kontenery na śmieci, Kosze na śmieci, Kosze metalo-
we na śmieci, Kosze na śmieci papierowe, Metalowe kosze na śmie-
ci, Kosze z tworzyw sztucznych [kosze na śmieci], Podręczne kosze 
na  śmieci papierowe, Kosze na  śmieci z  pedałem, Kosze na  śmieci 
do użytku domowego, 22 Torebki tekstylne do pakowania towaru 
[koperty, woreczki], 25 Odzież robocza .

(111) 355721 (220) 2022 03 03 (210) 540536
(151) 2022 07 28 (441) 2022 04 04
(732) TYRAŃSKA KATARZYNA MEDISLEEP, Grobla (PL)
(540) (znak słowny)

(540) MediSleep poduszki i kołdry medyczne
(510), (511) 10 Poduszki do  celów medycznych, Poduszki do  celów 
medycznych przystosowane do  podtrzymywania twarzy, Poduszki 
do siedzeń wózków inwalidzkich [do użytku medycznego], Poduszki 
dmuchane do celów medycznych, Dmuchane podkładki [poduszki] 
do celów medycznych, Dmuchane poduszki do celów medycznych, 
Poduszki do użytku medycznego do podpierania niemowląt w trak-
cie badania, Poduszki do  użytku ortopedycznego, Poduszki orto-
pedyczne, Poduszki powietrzne dla niemowląt [do  celów medycz-
nych], Poduszki profilowane dla pacjentów siedzących na krzesłach 
[przystosowane do celów medycznych], Poduszki szyjne do użytku 
medycznego, Poduszki wyściełane do  celów medycznych, Meble 
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, 
Poduszki profilowane do łóżek dla pacjentów [przystosowane do ce-
lów medycznych] .

(111) 355722 (220) 2022 03 03 (210) 540559
(151) 2022 07 28 (441) 2022 04 04
(732) PERLAŃSKI KRZYSZTOF, Polkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERLAŃSKI SALON FRYZUR
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 14 .07 .20, 26 .04 .01, 26 .04 .02, 26 .04 .04, 26 .04 .16, 27 .05 .01, 
27 .05 .05, 29 .01 .13
(510), (511) 44 Dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], 
Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo dotyczące urody, 
Doradztwo świadczone za  pośrednictwem Internetu w  dziedzinie 
pielęgnacji ciała i  urody, Doradztwo w  dziedzinie pielęgnacji ciała 
i  urody, Doradztwo w  zakresie urody, Fryzjerskie (salony-), Fryzjer-
stwo, Fryzjerstwo męskie, Higiena i  pielęgnacja urody, Konsultacje 
dotyczące kosmetyków, Kuracje do  włosów, Męskie salony fryzjer-
skie, Mycie włosów szamponem, Odbudowa włosów, Pielęgnacja 
urody, Pielęgnacja urody dla ludzi, Salony fryzjerskie, Ścinanie wło-
sów, Stylizacja, układanie włosów, Udzielanie informacji o  urodzie, 
Udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, Usługi doradcze 
dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji uro-
dy, Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi doradztwa w zakresie 
pielęgnacji włosów, Usługi farbowania włosów, Usługi fryzjerskie, 
Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi kosme-
tyczne, Usługi kręcenia włosów, Usługi męskich salonów fryzjerskich, 
Usługi obcinania włosów, Usługi pielęgnacji urody, Usługi plecenia 
włosów w warkocze, Usługi prostowania włosów, Usługi przedłuża-
nia włosów, Usługi rozjaśniania włosów, Usługi salonów fryzjerskich, 
Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, Usługi salonów fryzjersko-ko-
smetycznych, Usługi salonów piękności, Usługi salonu fryzjerskiego 
dla dzieci, Usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, Usługi trwałej 
ondulacji włosów, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usłu-
gi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, Usługi w zakresie pielęgnacji 
włosów, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Usługi w zakresie 
zabiegów upiększających, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetycz-
ne dla włosów, Zabiegi pielęgnacji urody .

(111) 355723 (220) 2022 03 04 (210) 540603
(151) 2022 07 28 (441) 2022 04 11
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIELENDA DIAMENTOWE LIPIDY
(510), (511) 3 Kosmetyki pielęgnacyjne, Kremy do  twarzy przeciw 
zmarszczkom .

(111) 355724 (220) 2022 03 16 (210) 540992
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) SHOWLEEN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) CINEMA1
(540) 

(591) zielony, fioletowy, biały
(531) 26 .01 .17, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 9 Urządzenia do  wyświetlania, odbiorniki telewizyjne 
oraz urządzenia do  odtwarzania filmów i  video, Urządzenia do  na-
grywania, Urządzenia do nagrywania do nośników dźwięku i obrazu, 
Urządzenia do nagrywania audio, Urządzenia do nagrywania filmów, 
Urządzenia do  rejestrowania i  nagrywania danych, Cyfrowe taśmy 
audio, Nagrane taśmy audio niemuzyczne, Nagrane taśmy wideo, 
Nagrane taśmy wideo z nagraniami muzycznymi, Naświetlone taśmy 
filmowe, Taśmy audio, Taśmy do rejestracji dźwięku, Taśmy do zapi-
su magnetycznego, Taśmy fonograficzne, Taśmy wideo, Wstępnie 
nagrane taśmy video, Wstępnie nagrane taśmy audio, Filmy kine-
matograficzne, Futerały na  urządzenia kinematograficzne, Maszy-
ny i  urządzenia kinematograficzne, Przezrocza kinematograficzne, 
Przetworniki, Głośniki, Głośniki [sprzęt audio], Aparaty fotograficzne, 
Animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, 
Ekrany projekcyjne do  filmów kinematograficznych, Film kinema-
tograficzny, naświetlony, Urządzenia do  montażu filmów kinema-
tograficznych, Głowice przechylne [do  aparatów fotograficznych], 
Wzmacniacze audio, Urządzenia optyczne, wzmacniacze i  korekto-
ry, Wzmacniacze dźwięku, 35 Organizowanie działań reklamowych 
w  kinach, Reklama w  zakresie filmów kinowych, Reklamowanie 
filmów kinematograficznych, Reklamowanie kin, Reklamy kinowe, 
Wynajem czasu na emisję reklam w kinach, 41 Pokazy filmów kino-
wych, Produkcja filmów kinowych, Świadczenie usług rozrywkowych 
poprzez filmy kinowe, Udostępnianie obiektów i sprzętu kinowego, 
Pokazy filmów kinematograficznych i  kinowych, Montaż filmów ki-
nowych, Udostępnianie obiektów kinowych, Usługi kinowe, Usługi 
rozrywkowe w  formie przedstawień kinowych, Usługi szkoleniowe 
dla techników kinowych, Wynajem kinowego sprzętu do  projekcji, 
Wypożyczanie filmów kinowych, Wypożyczanie projektorów kino-
wych, Usługi w zakresie rozrywki kinematograficznej, Udostępnianie 
obiektów i  sprzętu kinematograficznego, Dzierżawa kin, Adaptacja 
i  montaż kinematograficzny, Dzierżawa urządzeń kinematograficz-
nych, Filmy kinowe (Produkcja-), Kina, Przygotowywanie programów 
rozrywkowych dla kin, Przygotowywanie programów dokumental-
nych dla kin, Przygotowywanie serwisów informacyjnych dla kin .

(111) 355725 (220) 2022 03 17 (210) 541037
(151) 2022 07 29 (441) 2022 04 11
(732) MIECZYŃSKA IZABELA PET’S GEAR, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PET’S GEAR<br /> 
(540) 

(531) 03 .01 .08, 26 .02 .01, 26 .02 .15, 27 .05 .01
(510), (511) 18 Smycze dla zwierząt, Smycze dla zwierząt domowych, 
Obroże, Obroże dla zwierząt domowych, Obroże dla psów, Obroże 
dla kotów, Obroże dla zwierząt, Obroże dla zwierząt domowych za-
wierające informacje medyczne, Kagańce, Lonże do szkolenia koni, 
Odzież dla zwierząt, Odzież dla zwierząt domowych, Okrycia dla 
koni, Okrycia dla kotów, Okrycia dla psów, Okrycia dla zwierząt, Parki 
(okrycia) dla psów, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Skórzane smy-
cze, Smycze dla psów, Osprzęt do uprzęży, Wyroby rymarskie, Wyro-
by rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt .

(111) 355726 (220) 2022 03 17 (210) 541043
(151) 2022 07 29 (441) 2022 04 11
(732) PRAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) MOVI PROFESSIONAL LUBRICATION
(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .04
(510), (511) 4 Oleje silnikowe, Oleje samochodowe, Smarowania (ole-
je do-), Oleje do  smarowania, Oleje oczyszczone do  silników, Oleje 
wysokooczyszczone do  silników, Substancje przeciwzatarciowe 
[oleje], Syntetyczne oleje do  smarowania, Oleje do  silników samo-
chodowych, Smary w  postaci olejów, Smary na  bazie olejów, Oleje 
smarujące do  urządzeń samochodowych, Oleje smarujące do  silni-
ków benzynowych, Dodatki niechemiczne do  olejów silnikowych, 
Oleje do hydrodynamicznych napędów do pojazdów, Oleje smaro-
we do silników pojazdów mechanicznych, Preparaty do impregnacji 
wodoodpornej w  postaci olejów do  samochodowych układów za-
płonowych, Olej łańcuchowy, Oleje syntetyczne, Oleje smarowe jako 
oleje hydrauliczne, Oleje separacyjne, Smary, Smary samochodowe, 
Smary syntetyczne, Smary uniwersalne, Smary grafitowe, Smary pe-
netrujące, Smary stałe, Smary do  pojazdów, Smary do  łańcuchów, 
Smary w  sprayu, Smary do  samochodów, Smary pochodzenia syn-
tetycznego, Mineralne oleje smarowe, Samochodowe mieszanki 
smarujące, Ciecze chłodząco-smarujące, Smary do pojazdów silniko-
wych, Smary syntetyczne w aerozolu, Dodatki niechemiczne do sma-
rów, Niechemiczne dodatki do  smarów, Nierozpuszczalne płyny 
chłodząco-smarujące, Rozpuszczalne ciecze chłodząco-smarujące, 
Samochodowe smary do silników samochodowych, Smary stosowa-
ne do celów technicznych, Oleje i tłuszcze do smarowania, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze smarami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  olejami samochodowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z olejami samochodowymi .

(111) 355727 (220) 2021 06 18 K (210) 541123
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) Mars, Incorporated, McLean (US)
(540) (znak słowny)
(540) HEALTHY ENJOYMENT
(510), (511) 31 Produkty rolne, ogrodnicze i  leśne, ziarna i  nasiona, 
Kości mątwy, Kości dla psów, Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, 
Świeże owoce i warzywa, Artykuły spożywcze i napoje dla zwierząt, 
ptaków i ryb .

(111) 355728 (220) 2022 03 21 (210) 541124
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) BUDZYŃSKA ANETA INSTYTUT NOWA LINIA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Endcell
(510), (511) 44 Usługi terapeutyczne .

(111) 355729 (220) 2022 03 21 (210) 541127
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) BUDZYŃSKA ANETA INSTYTUT NOWA LINIA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INSTYTUT NOWA LINIA
(540) 

(531) 26 .11 .02, 26 .11 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 44 Usługi terapeutyczne .
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(111) 355730 (220) 2022 03 18 (210) 541189
(151) 2022 07 29 (441) 2022 04 11
(732) ERIF BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ERIF BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S .A .
(540) 

(591) niebieski, zielony
(531) 26 .04 .03, 26 .04 .07, 26 .03 .02, 26 .07 .15, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 
27 .05 .17, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Aktualizacja i  utrzymywanie danych w  komputero-
wych bazach danych, Aktualizacja i  utrzymywanie informacji w  re-
jestrach, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania ryn-
kowe, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych 
i  biznesowych, Informacja o  działalności handlowej, Pomoc w  za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w  zakresie 
działalności gospodarczej, Udostępnianie informacji o  działalności 
gospodarczej za  pośrednictwem strony internetowej, Przygotowy-
wanie badań dotyczących rentowności przedsiębiorstw, Systema-
tyzacja danych w komputerowych bazach danych, 36 Analizy finan-
sowe, Zarządzanie finansami, Udostępnianie informacji finansowych 
za pośrednictwem strony internetowej, Udzielanie informacji finan-
sowych, Usługi badań dotyczących finansów, Doradztwo w  spra-
wach finansowych, Doradztwo w zakresie długów, Ocena zdolności 
kredytowej przedsiębiorstw, Ocena zdolności kredytowej firm i osób 
prywatnych, Ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kre-
dytowych, Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem 
strony internetowej, 42 Opracowywanie platform komputerowych, 
Oprogramowanie komputerowe do przetwarzania danych, Przecho-
wywanie danych elektronicznych, 45 Doradztwo prawne, Dostarcza-
nie informacji prawnych, Egzekwowanie prawa, Usługi w  zakresie 
przygotowywania dokumentów prawnych .

(111) 355731 (220) 2022 02 14 (210) 539856
(151) 2022 07 20 (441) 2022 04 04
(732) SYPOSZ JERZY, Ząbkowice Śląskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WERSALIN
(540) 

(591) czerwony, zielony, niebieski, żółty
(531) 29 .01 .14, 27 .05 .01, 26 .13 .25, 26 .13 .01, 27 .01 .12
(510), (511) 6 kosze metalowe, dekoracje sufitowe, 9 Kalkulatory, ką-
tomierze, kompasy, komputery, komputery przenośne, liczydła, me-
ble laboratoryjne, mikroskopy, odważniki, prostowniki prądu, rzut-
niki do  slajdów, suwaki logarytmiczne, suwmiarki, szkła optyczne, 
telewizory, wiatromierze, wzmacniacze, 16 Urządzenia do laminowa-
nia, ekierki, globusy ziemskie, przybory do pisania, przybory szkolne, 
przyrządy szkolne, sztalugi malarskie, tablice arytmetyczne, tablice 
do pisania, tablice obliczeniowe, tablice szkolne, trójkąty kreślarskie, 
20 Blaty do  stołów, biurka, meble biurowe, stojaki na  czasopisma, 
Krzesła dla dzieci, gabloty meblowe, kontuary, kosze niemetalowe, 
Stojaki meblowe, stoły kreślarskie, krzesła, lustra, ławy, materace, Me-
ble do biblioteki, meble biurowe, meble metalowe, meble szkolne, 
parawany, półki magazynowe, pulpity, regały, skrzynie niemetalowe, 
skrzynki na  zabawki, sofy, meble stolarskie, stoliki pod komputery, 
stoły, stoły metalowe, stoły warsztatowe, szafki na  lekarstwa-ap-
teczki, szafki niemetalowe do  przechowywania żywności, szuflady, 
tablice ogłoszeniowe, wieszaki na ubrania, wózki meblowe, 21 kosze 
na: odpadki, ręczniki, papier, dekoracje ścienne 3D z terakoty, 27 de-
koracje ścienne nietekstylne, 28 kosze do koszykówki .

(111) 355732 (220) 2022 02 18 (210) 540072
(151) 2022 07 25 (441) 2022 03 14
(732) BOO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ 
I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROP
(540) 

(531) 26 .04 .02, 27 .05 .01
(510), (511) 35 Doradztwo w  zakresie organizacji i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, pomoc w  zarządzaniu działalnością go-
spodarczą, 39 Transport, przechowywanie odpadów, 40 Obróbka 
odpadów, recykling odpadów, sortowanie odpadów i  materiałów 
nadających się do recyklingu .

(111) 355733 (220) 2022 02 18 (210) 540082
(151) 2022 07 13 (441) 2022 03 14
(732) COMPETEAM WÓJTOWICZ SPÓŁKA JAWNA, Opoczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VD VILLA DECOR
(540) 

(531) 27 .05 .01, 01 .15 .15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprze-
daży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: rolety zewnętrz-
ne metalowe, ozdobne figurki do zabawy z metali nieszlachetnych, 
ozdoby ścienne z metali nieszlachetnych, statuetki z metali nieszla-
chetnych, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, osprzęt do kinkie-
tów, kinkiety [osprzęt oświetlenia elektrycznego], lampy ścienne, 
lampy wiszące, lampy biurkowe, lampy podłogowe, lampy stojące, 
lampy oświetleniowe, lampy elektryczne, lampy LED, lampy (urzą-
dzenia oświetleniowe), abażury, akcesoria łazienkowe, zegary, statu-
etki z  metali szlachetnych i  ich  stopów, figurki ozdobne wykonane 
z metali szlachetnych, ozdoby ścienne z metali szlachetnych, statu-
etki z  metali szlachetnych, obrazy, ozdoby ścienne z  papieru, role-
ty [zewnętrzne] z tworzyw sztucznych, rolety zewnętrzne do okien 
(Niemetalowe-), dekoracje wykonane z kamienia, ozdoby z kamienia . 
okna, [Rolety wewnętrzne-], rolety okienne [wewnętrzne], rolety 
zaciemniające [wewnętrzne], rolety materiałowe wewnętrzne, po-
duszki, obrazy (Ramy do-), lustra ścienne, lustra [meble], szafki ła-
zienkowe, modułowe meble łazienkowe, meble łazienkowe, meble, 
meble i  akcesoria meblowe wyposażenia domu, żaluzje do  wnętrz 
oraz elementy do zasłon i  zasłony do wnętrz, łapacze snów [deko-
racje], dekoracje wiszące [ozdoby], statuetki / drewna, wosku, gipsu 
lub tworzyw sztucznych, figurki wykonane z tworzyw sztucznych, fi-
gurki drewniane, ozdoby ścienne z drewna, ozdoby ścienne z wosku, 
ozdobne statuetki wykonane z drewna, utensylia kuchenne, zastawa 
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, doniczki okienne, wazony, 
talerze dekoracyjne, statuetki z  porcelany, ceramiki, gliny, terakoty 
lub szkła, figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, figur-
ki szklane, ozdoby szklane, ceramiczne ozdoby, ozdoby z porcelany, 
ozdoby ścienne z  porcelany, ozdoby ścienne z  terakoty, statuetki 
ze  szkła, ceramiczne statuetki, tekstylia, zasłony, bielizna stołowa 
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i pościelowa, bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, narzu-
ty, pokrowce i narzuty na meble, pledy podróżne, ręczniki łazienko-
we, tekstylia do  dekoracji wnętrz, tkaniny do  wyposażenia wnętrz, 
tkaniny do  dekoracji wnętrz, elementy wystroju wnętrz wykonane 
z tkanin, dekoracje ścienne z tkanin, dywany, chodniki i maty, dywa-
niki łazienkowe, maty łazienkowe, dekoracje ścienne (nietekstylne), 
ścienne dekoracje . nietekstylne, dekoracyjne tkaniny ścienne [nie-
tekstylne], dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia 
i sztuczne choinki, ozdoby choinkowe, dekoracje i ozdoby choinko-
we, wieszaki na ręczniki .

(111) 355734 (220) 2022 03 08 (210) 540726
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) UCB Pharma GmbH, Monheim am Rhein (DE)
(540) (znak słowny)
(540) NIFEREX
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne .

(111) 355735 (220) 2022 03 08 (210) 540728
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) Establecimiento Las Marias S .A .C .I .F .A ., Buenos Aires (AR)
(540) (znak słowny)
(540) SABOR CON HIERBAS REALES
(510), (511) 30 Yerba mate .

(111) 355736 (220) 2022 03 08 (210) 540729
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) Establecimiento Las Marias S .A .C .I .F .A ., Buenos Aires (AR)
(540) (znak słowny)
(540) BUENAS Y SANTAS
(510), (511) 30 Yerba mate .

(111) 355737 (220) 2022 02 01 (210) 539302
(151) 2022 07 15 (441) 2022 03 28
(732) DYBA BARBARA EDU4FUN, Siemianowice Śląskie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GigaBajtle
(510), (511) 41 Edukacja przedszkolna, Nauczanie przedszkolne, 
Przedszkola, Usługi przedszkoli, Usługi przedszkoli [edukacja], Usługi 
przedszkolne [edukacja lub rozrywka], Akademie, Edukacja, Eduka-
cja dorosłych, 43 Mobilne żłobki, Żłobki dla dzieci, Żłobki i ośrodki 
opieki dziennej, Żłobki, ośrodki opieki dziennej i  domy opieki dla 
osób starszych, Opieka nad dziećmi w klubach malucha, Opieka nad 
dziećmi w żłobkach, Placówki opieki dziennej nad przedszkolakami 
i małymi dziećmi .

(111) 355738 (220) 2022 03 21 (210) 541130
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 11
(732) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 
Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FlexiFast
(510), (511) 42 Badania i analizy naukowe .

(111) 355739 (220) 2022 04 06 (210) 541717
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) ENEROO MATEUSZ GROBELNY  
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eneroo drewno dla budownictwa
(540) 

(591) szary, zielony, biały
(531) 05 .03 .11, 05 .03 .13, 05 .03 .14, 07 .01 .08, 07 .01 .24, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 19 Materiały budowlane z drewna, Materiały i elementy 
budowlane i konstrukcyjne z drewna i sztucznego drewna .

(111) 355740 (220) 2022 03 24 (210) 541392
(151) 2022 07 20 (441) 2022 04 04
(732) MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) biały
(531) 26 .03 .04, 26 .03 .07, 26 .13 .25, 27 .01 .05, 29 .01 .06
(510), (511) 16 Identyfikatory [artykuły biurowe], Drukowane książki, 
czasopisma, gazety i  inne media papierowe, Książki, Książki eduka-
cyjne, Książki informacyjne, Książki upominkowe, Książki z plakatami, 
Obwoluty papierowe na książki, Obwoluty książek, Zakładki do ksią-
żek, Zakładki papierowe do  książek, Afisze, plakaty, Afisze, plakaty 
z papieru lub kartonu, Oprawione plakaty, Plakaty reklamowe, Plaka-
ty wykonane z papieru, Pocztówki, Pocztówki i widokówki, Notesy, 
Notatniki [notesy], Drukowane reprodukcje dzieł sztuki, Drukowane 
reprodukcje obrazów, Reprodukcje fotograficzne, Reprodukcje gra-
ficzne, Reprodukcje obrazów, Ryciny i  ich  reprodukcje, Drukowane 
materiały edukacyjne, Materiały drukowane, Materiały piśmienne 
i  wyposażenie edukacyjne, Torebki oraz artykuły do  pakowania 
i  przechowywania z  papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 18 
Torby płócienne, Tekstylne torby na  zakupy, Parasole, Przywiesz-
ki do bagażu, 21 Zastawa stołowa, Kubki, Filiżanki i kubki, Kieliszki, 
Szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, Statuetki, figurki, tabliczki i dzie-
ła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub 
szkło, zawarte w tej klasie, 26 Guziki ozdobne [plakietki] do odzieży, 
Ozdobne plakietki, Ozdoby do ubrań, Dodatki do odzieży, artykuły 
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, Zawieszki, inne niż do biżu-
terii, łańcuszków lub breloków do kluczy, Zawieszki [nie biżuteria ani 
nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z drukami, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów 
odzieżowych, 41 Prowadzenie muzeów, Udostępnianie obiektów 
muzealnych (pokazy, wystawy), Usługi muzeów [wystawy], Wystawy 
muzealne, Usługi świadczone przez muzea, Prezentowanie wystaw 
muzealnych, Zapewnianie sprzętu, obiektów i  usług muzealnych, 
Edukacja [nauczanie], Organizowanie gier edukacyjnych, Organi-
zowanie konkursów edukacyjnych, Organizowanie wykładów edu-
kacyjnych, Organizowanie wystaw edukacyjnych, Opracowywanie 
materiałów edukacyjnych, Rozpowszechnianie materiałów eduka-
cyjnych, Publikowanie tekstów edukacyjnych .

(111) 355741 (220) 2022 03 24 (210) 541393
(151) 2022 07 20 (441) 2022 04 04
(732) MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) czerwony
(531) 26 .03 .04, 26 .03 .07, 26 .13 .25, 27 .01 .05, 29 .01 .01
(510), (511) 16 Książki, Książki edukacyjne, Książki informacyjne, 
Książki upominkowe, Książki z  plakatami, Obwoluty papierowe 
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na  książki, Identyfikatory [artykuły biurowe], Drukowane książki, 
czasopisma, gazety i  inne media papierowe, Obwoluty książek, Za-
kładki do  książek, Zakładki papierowe do  książek, Afisze, plakaty, 
Oprawione plakaty, Plakaty reklamowe, Plakaty wykonane z papie-
ru, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Pocztówki, Pocztówki i wi-
dokówki, Notesy, Notatniki [notesy], Drukowane reprodukcje dzieł 
sztuki, Drukowane reprodukcje obrazów, Reprodukcje fotograficzne, 
Reprodukcje graficzne, Reprodukcje obrazów, Ryciny i ich reproduk-
cje, Reprodukcje graficzne dzieł sztuki, Drukowane materiały edu-
kacyjne, Materiały drukowane, Materiały piśmienne i  wyposażenie 
edukacyjne, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania 
z  papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 18 Torby płócienne, 
Tekstylne torby na zakupy, Parasole, Przywieszki do bagażu, 21 Za-
stawa stołowa, Filiżanki i  kubki, Szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, 
Kubki, Kieliszki, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane 
z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej 
klasie, 26 Guziki ozdobne [plakietki] do odzieży, Ozdobne plakietki, 
Ozdoby do ubrań, Dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne 
artykuły tekstylne, Zawieszki, inne niż do  biżuterii, łańcuszków lub 
breloków do kluczy, Zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek 
lub łańcuszków], 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżute-
rią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze  sprzedażą 
odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  drukami, 
Usługi handlu detalicznego w  odniesieniu do  akcesoriów odzieżo-
wych, 41 Prowadzenie muzeów, Usługi muzeów [wystawy], Usługi 
świadczone przez muzea, Wystawy muzealne, Udostępnianie obiek-
tów muzealnych (pokazy, wystawy), Prezentowanie wystaw muze-
alnych, Zapewnianie sprzętu, obiektów i usług muzealnych, Eduka-
cja [nauczanie], Organizowanie gier edukacyjnych, Organizowanie 
konkursów edukacyjnych, Organizowanie wykładów edukacyjnych, 
Organizowanie wystaw edukacyjnych, Publikowanie tekstów eduka-
cyjnych, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Publikacja ma-
teriałów edukacyjnych .

(111) 355742 (220) 2022 03 24 (210) 541394
(151) 2022 07 20 (441) 2022 04 04
(732) MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) czarny
(531) 26 .03 .04, 26 .03 .07, 26 .13 .25, 27 .01 .05, 29 .01 .08
(510), (511) 16 Identyfikatory [artykuły biurowe], Książki, Książki edu-
kacyjne, Książki informacyjne, Książki z plakatami, Obwoluty papiero-
we na książki, Książki upominkowe, Drukowane książki, czasopisma, 
gazety i inne media papierowe, Obwoluty książek, Zakładki do ksią-
żek, Zakładki papierowe do książek, Plakaty reklamowe, Oprawione 
plakaty, Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Plakaty 
wykonane z  papieru, Pocztówki, Pocztówki i  widokówki, Notatniki 
[notesy], Notesy, Drukowane reprodukcje dzieł sztuki, Drukowane 
reprodukcje obrazów, Reprodukcje fotograficzne, Reprodukcje gra-
ficzne, Reprodukcje obrazów, Ryciny i ich reprodukcje, Reprodukcje 
graficzne dzieł sztuki, Drukowane materiały edukacyjne, Materiały 
drukowane, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Torebki 
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub 
tworzyw sztucznych, 18 Tekstylne torby na  zakupy, Torby płócien-
ne, Parasole, Przywieszki do  bagażu, 21 Zastawa stołowa, Filiżanki 
i  kubki, Kubki, Kieliszki, Szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, Statuet-
ki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak 
porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, 26 Guziki ozdobne 
[plakietki] do odzieży, Ozdobne plakietki, Ozdoby do ubrań, Dodatki 
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, Zawiesz-

ki, inne niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, Zawiesz-
ki [nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  biżuterią, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami 
świątecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprze-
daży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, Usługi han-
dlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z drukami, 41 Prowadzenie muze-
ów, Usługi muzeów [wystawy], Wystawy muzealne, Usługi świad-
czone przez muzea, Udostępnianie obiektów muzealnych (pokazy, 
wystawy), Prezentowanie wystaw muzealnych, Zapewnianie sprzętu, 
obiektów i usług muzealnych, Edukacja [nauczanie], Organizowanie 
gier edukacyjnych, Organizowanie wykładów edukacyjnych, Orga-
nizowanie wystaw edukacyjnych, Organizowanie konkursów edu-
kacyjnych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Opracowywanie 
materiałów edukacyjnych, Rozpowszechnianie materiałów eduka-
cyjnych .

(111) 355743 (220) 2022 03 23 (210) 541354
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) MKSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M KSIĘGOWOŚĆ
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 26 .11 .03, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Rachunkowość, księgowość i  audyt, Doradztwo 
podatkowe [rachunkowość], Doradztwo księgowe w  zakresie po-
datków, Księgowość administracyjna, Księgowość i  prowadzenie 
ksiąg, Rachunkowość na  rzecz osób trzecich, Prowadzenie skom-
puteryzowanych rejestrów handlowych, Przygotowywanie zeznań 
podatkowych i  doradztwo podatkowe, Sporządzanie sprawozdań 
finansowych, Przygotowywanie profesjonalnych bilansów dla firm, 
Przygotowywanie sprawozdań finansowych i  analiz dla przed-
siębiorstw, Sporządzanie dokumentów dotyczących opodatko-
wania, Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Audyt 
sprawozdań finansowych, Usługi biznesowe biegłych księgowych, 
Usługi księgowe na  potrzeby fuzji i  przejęć, Usługi księgowe zwią-
zane ze ściąganiem należności, Zarządzanie kontami, fakturowanie 
i uzgadnianie kont w imieniu osób trzecich, Spełnianie funkcji działu 
kadr dla osób trzecich, Administrowanie listami płac na rzecz osób 
trzecich, Pomoc w sporządzaniu listy płac .

(111) 355744 (220) 2022 04 09 (210) 541819
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) CZARNOCKI HUBERT, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Made In Future
(540) 

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .11, 27 .05 .17, 27 .05 .24, 26 .11 .01, 
26 .11 .12, 26 .03 .23, 26 .04 .01, 26 .04 .05, 26 .04 .11, 26 .04 .18, 26 .04 .22, 
29 .01 .13
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(510), (511) 35 Doradztwo marketingowe w  zakresie mediów spo-
łecznościowych, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu stra-
tegicznego, Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, 
Administrowanie dotyczące marketingu, Usługi rozwoju w  zakresie 
kreatywnego planowania marketingowego, Usługi reklamowe, pro-
mocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Usługi reklamowe i  marketingowe, Usługi reklamowe i  mar-
ketingowe online, Usługi reklamowe i  marketingowe świadczone 
kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i  marketingowe świad-
czone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi marketingowe 
za  pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi marketin-
gowe, Usługi konsultingowe w  zakresie marketingu internetowego, 
Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, Usługi doradztwa w za-
kresie marketingu, Usługi doradcze w zakresie marketingu, Usługi do-
radcze dotyczące reklamy, promocji i  marketingu, Usługi badawcze 
w  zakresie reklamy i  marketingu, Usługi agencji marketingowych, 
Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Rozwój planu marke-
tingowego, Rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, mar-
ketingu i  publicity, Reklama i  marketing, Przygotowywanie planów 
marketingowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych 
on-line, Produkcja nagrań wideo w  celach marketingowych, Porady 
w  zakresie marketingu, Pomoc w  zakresie marketingu, Planowanie 
strategii marketingowych, Opracowywanie strategii i pomysłów mar-
ketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych 
na rzecz innych, Opracowanie koncepcji marketingowych, Marketing 
internetowy, Marketing cyfrowy, Kampanie marketingowe, Doradz-
two w  zakresie marketingu, Doradztwo specjalistyczne w  zakresie 
marketingu, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo, kon-
sultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji .

(111) 355745 (220) 2022 04 11 (210) 541874
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) WITPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIETKI
(540) 

(591) pomarańczowy, brązowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .02, 27 .05 .05, 26 .13 .25
(510), (511) 29 Przekąski ziemniaczane, Kandyzowane przekąski 
owocowe, Przekąski z owoców, Przekąski na bazie mleka, Przekąski 
na  bazie warzyw, Przekąski na  bazie orzechów, Przekąski na  bazie 
owoców, Owocowe nadzienia do  ciast, Galaretki, Batoniki na  ba-
zie owoców i  orzechów, Batony na  bazie orzechów i  nasion, Chip-
sy owocowe, Chipsy warzywne, Dżemy, Galaretki, dżemy, kompoty, 
pasty owocowe i warzywne, Owocowe pasty do smarowania, Pasty 
warzywne, Pasty na bazie orzechów, Pasty na bazie roślin strączko-
wych, Warzywne pasty do smarowania, Hummus, Masło arachidowe, 
Napoje na bazie mleka kokosowego, Napoje na bazie mleka migda-
łowego, Napoje na bazie owsa [substytuty mleka], Napoje na bazie 
soi stosowane jako substytuty mleka, Przekąski na  bazie kokosu, 
Przekąski na  bazie soi, Przekąski na  bazie tofu, 30 Przekąski wielo-
ziarniste, Przekąski na bazie mąki, Przekąski na bazie zbóż, Przekąski 
z produktów zbożowych, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Przekąski 
wytwarzane z produktów zbożowych, Przekąski w postaci ciast owo-
cowych, Przekąski słone na bazie zbóż, Przekąski składające się głów-
nie z wyrobów cukierniczych, Chrupki serowe [przekąski], Słodycze 
czekoladowe, Słodycze lodowe, Słodycze nielecznicze, Słodycze [cu-
kierki], Słodycze owocowe, Słodycze bez cukru, Słodycze zawierające 
owoce, Nielecznicze słodycze na bazie alkoholu, Nielecznicze słody-
cze na bazie miodu, Ciasta, Ciasteczka, Ciasta [słodkie lub słone], Cia-
sta wegańskie, Ciasta lodowe, Ciastka, Ciastka owsiane, Ciastka z pro-
sa, Ciasto na bazie jaj, Makaroniki (ciastka), Ciasteczka solone, Wyroby 
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Ciasto do pieczenia, gotowania 
i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, Batoniki, Bato-
ny zbożowe i energetyczne, Cukierki, batony i guma do żucia, Batony 
zbożowe, Batony czekoladowe, Batony sezamowe, Batoniki cukierni-
cze, Batoniki owsiane, Batoniki muesli, Wysokoproteinowe batoniki 
zbożowe, Batony spożywcze na bazie zbóż, Produkty zbożowe w po-

staci batonów, Batoniki energetyczne na bazie zbóż, Batoniki zbożo-
we będące zamiennikami posiłków, Batony ze słodkiej, żelowej pasty 
fasolowej, Batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, Biszkopty, 
Chipsy kukurydziane, Chipsy na  bazie mąki, Chipsy na  bazie zbóż, 
Chałwa, Chrupiące pieczywo, Cukierki, Czekolada, Czekoladki, Mu-
esli, Przekąski wytwarzane z muesli, Drażetki [niemedyczne wyroby 
cukiernicze], Gofry, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Krakersy, 
Kremy czekoladowe, Lizaki, Musy, Opłatki, Oranżada w proszku [wy-
roby cukiernicze], Słodycze do  żucia, Słodycze w  postaci musów, 
Owsianka, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Precelki, Suchary, Su-
charki, Syrop klonowy, Syropy i melasa, Wyroby piekarnicze, Żelki .

(111) 355746 (220) 2022 04 12 (210) 541910
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) MILOŠEVIĆ GORAN, MILOŠEVIĆ ALEKSANDRA GASTROWIW 
SPÓŁKA CYWILNA, Grzędy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GUČA
(510), (511) 29 Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Ryby, owoce morza 
i mięczaki, nieżywe, Mięso i wyroby mięsne, Potrawy mięsne goto-
wane, Potrawy gotowe składające się głównie z  warzyw, Potrawy 
rybne, 32 Piwo i piwo bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe, Napo-
je orzeźwiające, Piwo i produkty piwowarskie, 35 Usługi w zakresie 
zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wy-
nos oraz z dostawą na miejsce, 39 Dostarczanie żywności przez re-
stauracje, 43 Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem 
(catering), Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, Usługi cateringu 
zewnętrznego, Katering obejmujący żywność i  napoje na  przyję-
cia koktajlowe, Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, 
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i  napoje 
w  obiektach wystawienniczych, Świadczenie usług kateringowych 
obejmujących żywność i  napoje w  obiektach na  targi i  wystawy, 
Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i  napoje 
w obiektach na zjazdy, Usługi kateringowe, Usługi kateringowe dla 
firm, Usługi kateringowe obwoźne, Usługi restauracyjne, Imprezy fir-
mowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Oferowanie żywności i na-
pojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla 
gości, Restauracje oferujące dania na  wynos, Restauracje z  grillem, 
Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie i zaopatry-
wanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów dla 
gości w restauracjach, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwo-
wanie jedzenia i napojów, Serwowanie żywności i napojów w restau-
racjach i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi degustacji win (do-
starczanie napojów), Usługi doradców w zakresie win .

(111) 355747 (220) 2022 02 04 (210) 539481
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) FUNDACJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ  
PALETA MARII WOLLENBERG-KLUZA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Konkurs „INSPIRACJE”
(510), (511) 14 Medale, Odznaczenia, Ordery, 16 Materiały drukowa-
ne, Dyplomy, Publikacje, Książki, Wydawnictwa reklamowe, Katalogi, 
Czasopisma, Periodyki, Magazyny, Broszury, Foldery, Ulotki, Prospek-
ty, Druki, Afisze, Plakaty, Albumy, Kalendarze, 35 Usługi w  zakresie 
obrotu dziełami sztuki, zwłaszcza malarstwa, grafiki, rzeźby, wyroba-
mi sztuki użytkowej, wyrobami rzemiosła artystycznego, Usługi po-
średnictwa w zakresie sprzedaży dzieł sztuki, zwłaszcza malarstwa, 
grafiki, rzeźby, wyrobów sztuki użytkowej, wyrobów rzemiosła arty-
stycznego, Aukcje przedmiotów, zwłaszcza dzieł sztuki, Prowadzenie 
licytacji rzeczy ruchomych, Usługi w zakresie organizowania i admi-
nistrowanie wystaw handlowych i reklamowych, 41 Organizowanie 
i prowadzenie wystaw, konferencji, kongresów, seminariów, sympoz-
jów, zjazdów, imprez charytatywnych, Organizowanie i prowadzenie 
konkursów, Publikacja elektroniczna on-line analiz, książek i  perio-
dyków, albumów, kalendarzy, Publikowanie książek, Publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe, Usługi edukacyjne i  szkoleniowe, 
w szczególności z zakresu sztuki, Usługi wydawnicze .

(111) 355748 (220) 2022 02 04 (210) 539483
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
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(732) FUNDACJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ  
PALETA MARII WOLLENBERG-KLUZA, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) czarny, biały, zielony, niebieski, żółty, brązowy, 
pomarańczowy, czerwony
(531) 29 .01 .15, 06 .19 .09, 06 .07 .25, 20 .01 .01, 05 .01 .09
(510), (511) 14 Medale, Odznaczenia, Ordery, 16 Materiały drukowa-
ne, Dyplomy, Publikacje, Książki, Wydawnictwa reklamowe, Katalogi, 
Czasopisma, Periodyki, Magazyny, Broszury, Foldery, Ulotki, Prospek-
ty, Druki, Afisze, Plakaty, Albumy, Kalendarze, 35 Usługi w  zakresie 
obrotu dziełami sztuki, zwłaszcza malarstwa, grafiki, rzeźby, wyroba-
mi sztuki użytkowej, wyrobami rzemiosła artystycznego, Usługi po-
średnictwa w zakresie sprzedaży dzieł sztuki, zwłaszcza malarstwa, 
grafiki, rzeźby, wyrobów sztuki użytkowej, wyrobów rzemiosła arty-
stycznego, Aukcje przedmiotów, zwłaszcza dzieł sztuki, Prowadzenie 
licytacji rzeczy ruchomych, Usługi w zakresie organizowania i admi-
nistrowanie wystaw handlowych i reklamowych, 41 Organizowanie 
i prowadzenie wystaw, konferencji, kongresów, seminariów, sympoz-
jów, zjazdów, imprez charytatywnych, Organizowanie i prowadzenie 
konkursów, Publikacja elektroniczna on-line analiz, książek i  perio-
dyków, albumów, kalendarzy, Publikowanie książek, Publikowanie 
tekstów innych niż reklamowe, Usługi edukacyjne i  szkoleniowe, 
w szczególności z zakresu sztuki, Usługi wydawnicze .

(111) 355749 (220) 2022 02 09 (210) 539662
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 04
(732) Goliath IP Stichting, Hattem (NL)
(540) (znak słowny)
(540) Nie budź tatusia
(510), (511) 28 Gry, Przedmioty do zabawy, Gry przenośne z wyświe-
tlaczami ciekłokrystalicznymi, Przenośne [podręczne] gry elektro-
niczne, Przenośne [podręczne] gry komputerowe, Przenośne [pod-
ręczne] gry wideo, Elektroniczne gry edukacyjne, Elektroniczne gry 
planszowe, Gry dostępne na platformach elektronicznych, Artykuły 
sportowe i gimnastyczne, Gry planszowe, Gry towarzyskie, Gry edu-
kacyjne .

(111) 355750 (220) 2022 02 09 (210) 539666
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 04
(732) PRZEBADANI .PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) przebadani .pl
(540) 

(591) różowy, ciemnoniebieski
(531) 26 .05 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Zarządzanie kosztami medycznymi, Zarządzanie ad-
ministracyjne klinikami medycznymi, Fakturowanie w zakresie usług 
medycznych, Kompilacja danych statystycznych dotyczących badań 
medycznych, Zarządzanie klinikami medycznymi na rzecz osób trze-
cich, Zarządzanie szpitalami, lecznicami, przychodniami, laboratoria-
mi medycznymi, placówkami rehabilitacji i rekonwalescencji, Rozwój 
systemów zarządzania szpitalami, klinikami, lecznicami, przychod-
niami, laboratoriami, Usługi w zakresie rozliczeń medycznych świad-
czone na  rzecz lekarzy, Usługi w  zakresie rozliczeń medycznych 
świadczone na  rzecz szpitali, Doradztwo i  konsultacje w  zakresie 

działalności gospodarczej: administrowanie i zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi w zakresie planowa-
nia i  ustalania strategii działalności gospodarczej, Udostępnianie 
skomputeryzowanych informacji handlowych i marketingowych z za-
kresu medycyny, medycyny estetycznej, dermatologii, rehabilitacji, 
farmakologii, psychologii, kosmetologii, kosmetyki, higieny żywienia, 
odżywiania, dietetyki, ochrony zdrowia oraz pielęgnacji ciała, Usługi 
reklamowe, usługi w zakresie reklamy za pośrednictwem sieci kompu-
terowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, 
katalogów, prospektów, próbek, Usługi promocyjne dotyczące działal-
ności gospodarczej, Gromadzenie i  archiwizowanie danych medycz-
nych, dokumentów medycznych, orzeczeń lekarskich i  diagnoz me-
dycznych, także za  pośrednictwem systemów teleinformatycznych 
i systemów łącznościowych, Zarządzanie danymi medycznymi, doku-
mentami medycznymi, orzeczeniami lekarskimi i diagnozami medycz-
nymi, także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i syste-
mów łącznościowych, Prowadzenie elektronicznej dokumentacji 
medycznej, w  szczególności elektronicznej dokumentacji pacjenta, 
Usługi związane z  długoterminowym planowaniem i  budowaniem 
zarządzania relacjami za  pomocą programów motywacyjnych 
i/lub  lojalnościowych, zarządzanie planami lojalnościowymi, plana-
mi zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, 36 Usługi ubez-
pieczeniowe, Usługi gwarantowania ubezpieczeń medycznych, 
Usługi ubezpieczeniowe do  spłaty wydatków medycznych, Usługi 
pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń medycznych, Organizowanie 
akcji zbierania funduszy w celu wspomagania badań i procedur me-
dycznych na rzecz osób będących w potrzebie, Usługi finansowania 
związane z usługami położniczymi, Dzierżawa majątku nieruchome-
go, Zarządzanie i  administrowanie majątkiem nieruchomym, 38 
Przydzielanie dostępu do baz danych w Internecie, Zapewnianie do-
stępu do  forów internetowych, Zapewnianie dostępu do  interneto-
wych pokojów rozmów [chatroomów], Zapewnianie dostępu do plat-
form i  portali w  Internecie, Zapewnianie dostępu do  platform 
w Internecie, Zapewnianie dostępu do platform handlu elektroniczne-
go w  Internecie, Zapewnianie dostępu do  stron internetowych, Za-
pewnianie dostępu do witryn elektronicznych, Przesyłanie informacji 
i  obrazów związanych z  preparatami farmaceutycznymi, medycyną 
i higieną, Zapewnienie dostępu do blogów internetowych, Komunika-
cja za pośrednictwem blogów online, Udostępnianie internetowego 
forum dyskusyjnego, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecz-
nościowych, Umożliwianie dostępu do  zasobów informacyjnych, 
muzycznych, filmowych i  zbiorów obrazów w  sieci internetowej, 
rozpowszechnianie telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, in-
ternetowych programów naukowych, Odpłatne udostępnianie ser-
wisów informacyjnych, Umożliwianie wielu użytkownikom dostępu 
do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyj-
nej, 39 Usługi transportowe, Transport sanitarny, Transport odpadów 
medycznych i odpadów specjalnych, 41 Wydawanie publikacji me-
dycznych, Publikowanie tekstów medycznych, Prowadzenie semina-
riów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, Organizo-
wanie i  prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych dotyczących 
zagadnień medycznych, Doradztwo zawodowe, Usługi edukacyjne 
i treningowe w zakresie medycyny i  farmakologii, Kształcenie usta-
wiczne, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, Publikowanie książek i materiałów dydaktycz-
nych, edukacyjnych, Nagrywanie materiałów dydaktycznych, Kształ-
cenie praktyczne, Publikacja materiałów dostępnych za  pośrednic-
twem baz danych lub Internetu, Multimedialne wydania publikacji 
elektronicznych, Udostępnianie publikacji elektronicznych (niepo-
bieralnych), Publikowanie książek, Udostępnianie publikacji on-line, 
42 Badania naukowe do  celów medycznych, Pisanie programów 
komputerowych do  zastosowań medycznych, Usługi laboratoryjne 
w zakresie badań medycznych, Badania biologiczne, badania nauko-
we, badania medyczne, badania kliniczne, badanie bakteriologiczne, 
badania w dziedzinie kosmetyki, badania dotyczące leków i środków 
farmaceutycznych, badania naukowe związane z genetyką, badania 
techniczne, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami 
dla osób trzecich, Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich pro-
jektowanie, Przemysłowe analizy i usługi badawcze, Kontrola jakości, 
testowanie materiałów, Usługi świadczone przez laboratoria nauko-
we, Programowanie oprogramowania do portali internetowych, pro-
gramowanie oprogramowania do portali internetowych o tematyce 
medycznej, programowanie oprogramowania do portali interneto-
wych o  tematyce naukowej, Projektowanie portali sieciowych, Ho-
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sting portali internetowych, 44 Prowadzenie placówek medycznych, 
Usługi klinik medycznych, lecznic, szpitali, przychodni, laboratoriów 
medycznych, placówek rehabilitacji i rekonwalescencji, Usługi w za-
kresie udzielania porad i orzeczeń lekarskich wszystkich specjalności, 
Usługi w  zakresie diagnostyki medycznej i  laboratoryjnej, Badania 
genetyczne do celów medycznych, Przychodnie położniczo-gineko-
logiczne, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Usługi prywat-
nych szpitali, Usługi indywidualnych konsultacji medycznych świad-
czone dla pacjentów, Usługi w  zakresie wykonywania zabiegów 
chirurgicznych, Opieka zdrowotna, Usługi w zakresie pielęgniarskiej 
opieki medycznej, Usługi medycznej opieki pielęgniarskiej i rehabi-
litacji, Opieka pielęgniarska, Ratownictwo medyczne, Konsultacje 
medyczne, Badania medyczne, Konsultacje, również przez telefon 
i  on-line, dotyczące produktów medycznych, farmaceutycznych, 
kosmetycznych, Usługi medyczne, Badania medyczne, lekarskie, 
Badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, Doradz-
two w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wy-
kwalifikowany personel medyczny, Doradztwo w  zakresie ochrony 
zdrowia, Przeprowadzanie diagnozy chorób, Świadczenie pomocy 
medycznej, Udzielanie informacji medycznej, Usługi promocji zdro-
wia, Usługi opieki medycznej, Usługi lekarskich wizyt domowych, 
Usługi pielęgniarskich wizyt domowych, Wypożyczanie urządzeń 
i instalacji w dziedzinie technologii medycznej, Wypożyczanie sprzę-
tu medycznego, Wypożyczanie urządzeń medycznych, Wypożycza-
nie instrumentów medycznych, Usługi paramedyczne, Usługi medy-
cyny alternatywnej, Usługi kurortów [medyczne], Usługi lekarskie, 
Ambulatoryjna opieka medyczna, Analizy medyczne do diagnostyki 
i leczenia ludzi, Dopasowanie urządzeń i aparatów ortopedycznych, 
Informacja medyczna, Kompilacja raportów medycznych, Krwiodaw-
stwo, Opieka medyczna i  analizy związane z  leczeniem pacjenta, 
Opieka paliatywna, Pomoc medyczna, Pomoc medyczna w nagłych 
wypadkach, Udostępnianie raportów dotyczących badań medycz-
nych osób, Udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, 
Udzielanie informacji związanych z  usługami opieki pielęgniarskiej, 
Usługi analiz medycznych do  celów diagnostycznych i  leczniczych 
świadczone przez laboratoria medyczne, Usługi badań medycznych 
związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, Usługi charytatyw-
ne, mianowicie świadczenie usług medycznych, Usługi diagnostyki 
medycznej [testy i  analizy], Usługi doradcze związane z  usługami 
medycznymi, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów 
medycznych, Usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, 
Usługi doradcze dotyczące aparatury i  przyrządów medycznych, 
Usługi obrazowania medycznego, Usługi telemedyczne, Usługi ultra-
sonograficzne dla celów medycznych, Usługi w zakresie diagnostyki 
chirurgicznej, Usługi w  zakresie wyszukiwania informacji medycz-
nych, Wydawanie raportów medycznych, Badania przesiewowe, 
Usługi położnicze, Usługi położnicze w domach, Usługi: stomatolo-
giczne, ortopedyczne, chirurgiczne, logopedyczne, dietetyczne, re-
habilitacyjne, terapeutyczne, psychologiczne, Chirurgia plastyczna, 
fizjoterapia, fizykoterapia, masaże, Usługi domowej opieki zdrowot-
nej, Monitorowanie pacjentów .

(111) 355751 (220) 2022 03 01 (210) 540472
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 04
(732) PREDKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zakrzewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EMIPACK
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .17, 27 .05 .24, 26 .01 .01, 26 .01 .18
(510), (511) 7 Przenośniki, Podnośniki, Urządzenia przeładunkowe, 
Urządzenia dźwignicowe, Urządzenia do pakowania, Automatyczne 
systemy składowania, 12 Wózki transportowe, Wózki podnośnikowe, 
Wózki ręczne, Wózki widłowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hur-
towej, w  tym online, towarów: przenośniki, podnośniki, urządzenia 

przeładunkowe, urządzenia dźwignicowe, urządzenia do pakowania, 
automatyczne systemy składowania, wózki odwijacze, wózki trans-
portowe, wózki podnośnikowe, wózki ręczne, wózki widłowe, akce-
soria do mocowania i zabezpieczania ładunków w transporcie, taśmy 
poliestrowe do balownic i pras, spinacze zaciskowe, klamry, haki, ta-
śmy pet, napinacze do taśm poliestrowych, narożniki ochronne, maty 
antypoślizgowe, folie stretch, Usługi pośrednictwa handlowego .

(111) 355752 (220) 2022 03 02 (210) 540498
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 04
(732) FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA, Chojnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m
(540) 

(591) czerwony
(531) 26 .01 .16, 29 .01 .01, 29 .01 .11
(510), (511) 12 Rowery, Rowery trekkingowe, Rowery górskie, Rowe-
ry szosowe, Szosowe rowery wyścigowe, Rowery składane, Rowery 
elektryczne, Elektryczne rowery składane, Rowery sportowe, Rowery 
MTB, Rowery miejskie, Rowery dziecięce, Rowery dostawcze, Części 
konstrukcyjne rowerów, Ramy do rowerów, Koła rowerowe, Szprychy 
do kół rowerowych, Siodełka rowerowe, Błotniki do rowerów, Piasty 
do  rowerów, Przerzutki do  rowerów, Pedały do  rowerów, Nakładki 
na  pedały rowerowe, Łańcuchy do  rowerów, Kierownice do  rowe-
rów, Torby rowerowe, Sakwy rowerowe, Torby na  bagażnik rowero-
wy, Bagażniki rowerowe, Klaksony rowerowe, Dzwonki do rowerów, 
Podpórki rowerowe, Nóżki do rowerów, Pompki do rowerów, Sprzęt 
do naprawy przebitych opon rowerowych, Manetki obrotowe do ro-
werów, Materiały do naprawy opon, Łatki do naprawy opon, Zesta-
wy narzędzi do naprawy dętek, Uchwyty do bidonów rowerowych, 
Uchwyty kierownicy do rowerów, Akcesoria do rowerów do przewo-
żenia napojów, Akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, Kosze 
przystosowane do rowerów, Dopasowane pokrowce na rowery, Paski 
na palce u nóg do pedałów rowerowych, 35 Usługi reklamy, promocji 
oraz sprzedaży detalicznej, hurtowej i  online przez sklep interneto-
wy w  zakresie takich artykułów, jak: Narzędzia ręczne do  naprawy 
pojazdów, Klucze [narzędzia], Zestawy kluczy nasadowych [narzę-
dzia obsługiwane ręcznie], Łyżki do  opon, Kaski zabezpieczające, 
Ochronne kaski sportowe, Kaski ochronne dla rowerzystów, Kaski 
ochronne dla dzieci, Kaski ochronne do uprawiania sportu, Nakrycia 
głowy do ochrony przed urazami, Okulary, Okulary dla rowerzystów, 
Okulary polaryzacyjne, Okulary przeciwsłoneczne, Elektroniczne re-
jestratory tętna [inne niż do użytku medycznego], Prędkościomierze 
rowerowe, Cyfrowe urządzenia pomiarowe, Cyfrowe elektroniczne 
urządzenia komunikacyjne do  noszenia na  ciele lub w  ubraniach, 
Systemy nawigacji GPS do użytku z rowerami, Zamki rowerowe (elek-
tryczne), Inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), Przyrządy 
pomiarowe z cyfrowym odczytem, Uchwyty na telefony komórkowe, 
Światła rowerowe, Lampki rowerowe na dynamo, Rowerowe świateł-
ka odblaskowe, Światła odblaskowe na szprychy rowerowe, Rowery, 
Rowery trekkingowe, Rowery górskie, Rowery szosowe, Szosowe ro-
wery wyścigowe, Rowery składane, Rowery elektryczne, Elektryczne 
rowery składane, Rowery sportowe, Rowery MTB, Rowery miejskie, 
Rowery dziecięce, Rowery dostawcze, Części konstrukcyjne rowerów, 
Ramy do rowerów, Koła rowerowe, Szprychy do kół rowerowych, Sio-
dełka rowerowe, Błotniki do rowerów, Piasty do rowerów, Przerzutki 
do rowerów, Pedały do rowerów, Nakładki na pedały rowerowe, Łań-
cuchy do rowerów, Kierownice do rowerów, Torby rowerowe, Sakwy 
rowerowe, Torby na bagażnik rowerowy, Bagażniki rowerowe, Klakso-
ny rowerowe, Dzwonki do rowerów, Podpórki rowerowe, Nóżki do ro-
werów, Pompki do  rowerów, Sprzęt do  naprawy przebitych opon 
rowerowych, Manetki obrotowe do rowerów, Materiały do naprawy 
opon, Łatki do naprawy opon, Zestawy narzędzi do naprawy dętek, 
Uchwyty do bidonów rowerowych, Uchwyty kierownicy do rowerów, 
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Akcesoria do  rowerów do  przewożenia napojów, Akcesoria do  ro-
werów do  przewożenia bagażu, Kosze przystosowane do  rowerów, 
Dopasowane pokrowce na rowery, Paski na palce u nóg do pedałów 
rowerowych, Plecaki, Plecaki sportowe, Torby sportowe, Torebki no-
szone na biodrach, Torebki do przewieszania przez ramię, Bidony ro-
werowe, Szczotki do czyszczenia części rowerowych, Odzież, Obuwie, 
Nakrycia głowy, Okrycia wierzchnie [odzież], Kurtki, Kurtki nieprze-
makalne, Kurtki wiatroszczelne, Ocieplane kurtki, Kurtki z kapturem 
chroniące przed zimnem i wiatrem, Bluzy sportowe, Bluzy dresowe, 
Spodnie, Spodnie sportowe, Spodnie z  ochraniaczami do  użytku 
sportowego, Spodnie kolarskie, Spodenki rowerowe na  szelkach, 
Spodnie nieprzemakalne, Spodnie wiatroszczelne, Funkcjonalne 
spodnie termoaktywne, Krótkie spodnie, Czapki [nakrycia głowy], Ko-
miniarki, Czapki kolarskie, Czapki sportowe, Sportowe nakrycia głowy 
[inne niż kaski], Rękawiczki, Rękawiczki dla rowerzystów, Rękawiczki 
bez palców, Odzież gimnastyczna i  sportowa, Komplety sportowe, 
Komplety odzieżowe ze  spodenkami, Kombinezony jednoczęścio-
we, Bielizna, Bielizna funkcjonalna, Bielizna termoaktywna, Skarpetki, 
Skarpetki sportowe, Obuwie męskie i damskie, Obuwie gimnastycz-
ne i sportowe, Obuwie rekreacyjne, Buty do jazdy na rowerze, Getry 
[ochraniacze] zakładane na buty, Pokrowce na buty, inne niż do ce-
lów medycznych, Ochraniacze ciała do użytku sportowego, Sporto-
we ochraniacze na ręce do jazdy na rowerze, Sportowe ochraniacze 
na nadgarstki do  jazdy na  rowerze, Ochraniacze na  łokcie używane 
podczas jazdy na  rowerze [artykuły sportowe], Ochraniacze na  ra-
miona [artykuły sportowe], Ochraniacze nóg do użytku sportowego, 
Sportowe nakolanniki do  jazdy na  rowerze, Ochraniacze amortyzu-
jące przeciwko urazom [artykuły sportowe], Artykuły gimnastyczne 
i sportowe, Sprzęt sportowy, Udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za  pośrednictwem strony internetowej, Publikowanie 
materiałów reklamowych online .

(111) 355753 (220) 2022 03 02 (210) 540499
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 04
(732) FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA, Chojnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m
(540) 

(591) srebrny
(531) 26 .01 .16, 29 .01 .06, 29 .01 .11
(510), (511) 12 Rowery, Rowery trekkingowe, Rowery górskie, Rowe-
ry szosowe, Szosowe rowery wyścigowe, Rowery składane, Rowery 
elektryczne, Elektryczne rowery składane, Rowery sportowe, Rowery 
MTB, Rowery miejskie, Rowery dziecięce, Rowery dostawcze, Części 
konstrukcyjne rowerów, Ramy do rowerów, Koła rowerowe, Szprychy 
do kół rowerowych, Siodełka rowerowe, Błotniki do rowerów, Piasty 
do  rowerów, Przerzutki do  rowerów, Pedały do  rowerów, Nakładki 
na  pedały rowerowe, Łańcuchy do  rowerów, Kierownice do  rowe-
rów, Torby rowerowe, Sakwy rowerowe, Torby na  bagażnik rowero-
wy, Bagażniki rowerowe, Klaksony rowerowe, Dzwonki do rowerów, 
Podpórki rowerowe, Nóżki do rowerów, Pompki do rowerów, Sprzęt 
do naprawy przebitych opon rowerowych, Manetki obrotowe do ro-
werów, Materiały do naprawy opon, Łatki do naprawy opon, Zesta-
wy narzędzi do naprawy dętek, Uchwyty do bidonów rowerowych, 
Uchwyty kierownicy do rowerów, Akcesoria do rowerów do przewo-
żenia napojów, Akcesoria do rowerów do przewożenia bagażu, Kosze 
przystosowane do rowerów, Dopasowane pokrowce na rowery, Paski 
na palce u nóg do pedałów rowerowych, 35 Usługi reklamy, promocji 
oraz sprzedaży detalicznej, hurtowej i  online przez sklep interneto-
wy w  zakresie takich artykułów, jak: Narzędzia ręczne do  naprawy 
pojazdów, Klucze [narzędzia], Zestawy kluczy nasadowych [narzę-
dzia obsługiwane ręcznie], Łyżki do  opon, Kaski zabezpieczające, 
Ochronne kaski sportowe, Kaski ochronne dla rowerzystów, Kaski 
ochronne dla dzieci, Kaski ochronne do uprawiania sportu, Nakrycia 

głowy do ochrony przed urazami, Okulary, Okulary dla rowerzystów, 
Okulary polaryzacyjne, Okulary przeciwsłoneczne, Elektroniczne re-
jestratory tętna [inne niż do użytku medycznego], Prędkościomierze 
rowerowe, Cyfrowe urządzenia pomiarowe, Cyfrowe elektroniczne 
urządzenia komunikacyjne do  noszenia na  ciele lub w  ubraniach, 
Systemy nawigacji GPS do użytku z rowerami, Zamki rowerowe (elek-
tryczne), Inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), Przyrządy 
pomiarowe z cyfrowym odczytem, Uchwyty na telefony komórkowe, 
Światła rowerowe, Lampki rowerowe na dynamo, Rowerowe świateł-
ka odblaskowe, Światła odblaskowe na szprychy rowerowe, Rowery, 
Rowery trekkingowe, Rowery górskie, Rowery szosowe, Szosowe ro-
wery wyścigowe, Rowery składane, Rowery elektryczne, Elektryczne 
rowery składane, Rowery sportowe, Rowery MTB, Rowery miejskie, 
Rowery dziecięce, Rowery dostawcze, Części konstrukcyjne rowerów, 
Ramy do rowerów, Koła rowerowe, Szprychy do kół rowerowych, Sio-
dełka rowerowe, Błotniki do rowerów, Piasty do rowerów, Przerzutki 
do rowerów, Pedały do rowerów, Nakładki na pedały rowerowe, Łań-
cuchy do rowerów, Kierownice do rowerów, Torby rowerowe, Sakwy 
rowerowe, Torby na bagażnik rowerowy, Bagażniki rowerowe, Klakso-
ny rowerowe, Dzwonki do rowerów, Podpórki rowerowe, Nóżki do ro-
werów, Pompki do  rowerów, Sprzęt do  naprawy przebitych opon 
rowerowych, Manetki obrotowe do rowerów, Materiały do naprawy 
opon, Łatki do naprawy opon, Zestawy narzędzi do naprawy dętek, 
Uchwyty do bidonów rowerowych, Uchwyty kierownicy do rowerów, 
Akcesoria do  rowerów do  przewożenia napojów, Akcesoria do  ro-
werów do  przewożenia bagażu, Kosze przystosowane do  rowerów, 
Dopasowane pokrowce na rowery, Paski na palce u nóg do pedałów 
rowerowych, Plecaki, Plecaki sportowe, Torby sportowe, Torebki no-
szone na biodrach, Torebki do przewieszania przez ramię, Bidony ro-
werowe, Szczotki do czyszczenia części rowerowych, Odzież, Obuwie, 
Nakrycia głowy, Okrycia wierzchnie [odzież], Kurtki, Kurtki nieprze-
makalne, Kurtki wiatroszczelne, Ocieplane kurtki, Kurtki z kapturem 
chroniące przed zimnem i wiatrem, Bluzy sportowe, Bluzy dresowe, 
Spodnie, Spodnie sportowe, Spodnie z  ochraniaczami do  użytku 
sportowego, Spodnie kolarskie, Spodenki rowerowe na  szelkach, 
Spodnie nieprzemakalne, Spodnie wiatroszczelne, Funkcjonalne 
spodnie termoaktywne, Krótkie spodnie, Czapki [nakrycia głowy], Ko-
miniarki, Czapki kolarskie, Czapki sportowe, Sportowe nakrycia głowy 
[inne niż kaski], Rękawiczki, Rękawiczki dla rowerzystów, Rękawiczki 
bez palców, Odzież gimnastyczna i  sportowa, Komplety sportowe, 
Komplety odzieżowe ze  spodenkami, Kombinezony jednoczęścio-
we, Bielizna, Bielizna funkcjonalna, Bielizna termoaktywna, Skarpetki, 
Skarpetki sportowe, Obuwie męskie i damskie, Obuwie gimnastycz-
ne i sportowe, Obuwie rekreacyjne, Buty do jazdy na rowerze, Getry 
[ochraniacze] zakładane na buty, Pokrowce na buty, inne niż do ce-
lów medycznych, Ochraniacze ciała do użytku sportowego, Sporto-
we ochraniacze na ręce do jazdy na rowerze, Sportowe ochraniacze 
na nadgarstki do  jazdy na  rowerze, Ochraniacze na  łokcie używane 
podczas jazdy na  rowerze [artykuły sportowe], Ochraniacze na  ra-
miona [artykuły sportowe], Ochraniacze nóg do użytku sportowego, 
Sportowe nakolanniki do  jazdy na  rowerze, Ochraniacze amortyzu-
jące przeciwko urazom [artykuły sportowe], Artykuły gimnastyczne 
i sportowe, Sprzęt sportowy, Udostępnianie informacji o działalności 
gospodarczej za  pośrednictwem strony internetowej, Publikowanie 
materiałów reklamowych online .

(111) 355754 (220) 2022 03 02 (210) 540502
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 04
(732) FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA, Chojnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) m
(540) 

(591) czarny
(531) 26 .01 .03, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 26 .11 .12, 27 .05 .01
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(510), (511) 12 Rowery, Rowery trekkingowe, Rowery górskie, Rowe-
ry szosowe, Szosowe rowery wyścigowe, Rowery składane, Rowery 
elektryczne, Elektryczne rowery składane, Rowery sportowe, Ro-
wery MTB, Rowery miejskie, Rowery dziecięce, Rowery dostawcze, 
Części konstrukcyjne rowerów, Ramy do rowerów, Koła rowerowe, 
Szprychy do kół rowerowych, Siodełka rowerowe, Błotniki do rowe-
rów, Piasty do rowerów, Przerzutki do rowerów, Pedały do rowerów, 
Nakładki na  pedały rowerowe, Łańcuchy do  rowerów, Kierownice 
do  rowerów, Torby rowerowe, Sakwy rowerowe, Torby na  bagaż-
nik rowerowy, Bagażniki rowerowe, Klaksony rowerowe, Dzwon-
ki do  rowerów, Podpórki rowerowe, Nóżki do  rowerów, Pompki 
do  rowerów, Sprzęt do  naprawy przebitych opon rowerowych, 
Manetki obrotowe do rowerów, Materiały do naprawy opon, Łatki 
do  naprawy opon, Zestawy narzędzi do  naprawy dętek, Uchwyty 
do  bidonów rowerowych, Uchwyty kierownicy do  rowerów, Ak-
cesoria do rowerów do przewożenia napojów, Akcesoria do rowe-
rów do  przewożenia bagażu, Kosze przystosowane do  rowerów, 
Dopasowane pokrowce na  rowery, Paski na  palce u  nóg do  pe-
dałów rowerowych, 35 Usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży 
detalicznej, hurtowej i  online przez sklep internetowy w  zakresie 
takich artykułów, jak: Narzędzia ręczne do  naprawy pojazdów, 
Klucze [narzędzia], Zestawy kluczy nasadowych [narzędzia obsłu-
giwane ręcznie], Łyżki do  opon, Kaski zabezpieczające, Ochronne 
kaski sportowe, Kaski ochronne dla rowerzystów, Kaski ochronne 
dla dzieci, Kaski ochronne do  uprawiania sportu, Nakrycia głowy 
do ochrony przed urazami, Okulary, Okulary dla rowerzystów, Oku-
lary polaryzacyjne, Okulary przeciwsłoneczne, Elektroniczne reje-
stratory tętna [inne niż do użytku medycznego], Prędkościomierze 
rowerowe, Cyfrowe urządzenia pomiarowe, Cyfrowe elektroniczne 
urządzenia komunikacyjne do  noszenia na  ciele lub w  ubraniach, 
Systemy nawigacji GPS do  użytku z  rowerami, Zamki rowerowe 
(elektryczne), Inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), 
Przyrządy pomiarowe z  cyfrowym odczytem, Uchwyty na  telefo-
ny komórkowe, Światła rowerowe, Lampki rowerowe na  dynamo, 
Rowerowe światełka odblaskowe, Światła odblaskowe na szprychy 
rowerowe, Rowery, Rowery trekkingowe, Rowery górskie, Rowery 
szosowe, Szosowe rowery wyścigowe, Rowery składane, Rowery 
elektryczne, Elektryczne rowery składane, Rowery sportowe, Ro-
wery MTB, Rowery miejskie, Rowery dziecięce, Rowery dostawcze, 
Części konstrukcyjne rowerów, Ramy do rowerów, Koła rowerowe, 
Szprychy do kół rowerowych, Siodełka rowerowe, Błotniki do rowe-
rów, Piasty do rowerów, Przerzutki do rowerów, Pedały do rowerów, 
Nakładki na  pedały rowerowe, Łańcuchy do  rowerów, Kierownice 
do  rowerów, Torby rowerowe, Sakwy rowerowe, Torby na  bagaż-
nik rowerowy, Bagażniki rowerowe, Klaksony rowerowe, Dzwon-
ki do  rowerów, Podpórki rowerowe, Nóżki do  rowerów, Pompki 
do  rowerów, Sprzęt do  naprawy przebitych opon rowerowych, 
Manetki obrotowe do rowerów, Materiały do naprawy opon, Łatki 
do  naprawy opon, Zestawy narzędzi do  naprawy dętek, Uchwyty 
do bidonów rowerowych, Uchwyty kierownicy do rowerów, Akce-
soria do rowerów do przewożenia napojów, Akcesoria do rowerów 
do  przewożenia bagażu, Kosze przystosowane do  rowerów, Do-
pasowane pokrowce na rowery, Paski na palce u nóg do pedałów 
rowerowych, Plecaki, Plecaki sportowe, Torby sportowe, Torebki 
noszone na biodrach, Torebki do przewieszania przez ramię, Bido-
ny rowerowe, Szczotki do czyszczenia części rowerowych, Odzież, 
Obuwie, Nakrycia głowy, Okrycia wierzchnie [odzież], Kurtki, Kurt-
ki nieprzemakalne, Kurtki wiatroszczelne, Ocieplane kurtki, Kurtki 
z  kapturem chroniące przed zimnem i  wiatrem, Bluzy sportowe, 
Bluzy dresowe, Spodnie, Spodnie sportowe, Spodnie z  ochrania-
czami do  użytku sportowego, Spodnie kolarskie, Spodenki rowe-
rowe na szelkach, Spodnie nieprzemakalne, Spodnie wiatroszczel-
ne, Funkcjonalne spodnie termoaktywne, Krótkie spodnie, Czapki 
[nakrycia głowy], Kominiarki, Czapki kolarskie, Czapki sportowe, 
Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Rękawiczki, Rękawicz-
ki dla rowerzystów, Rękawiczki bez palców, Odzież gimnastyczna 
i  sportowa, Komplety sportowe, Komplety odzieżowe ze  spoden-
kami, Kombinezony jednoczęściowe, Bielizna, Bielizna funkcjonal-
na, Bielizna termoaktywna, Skarpetki, Skarpetki sportowe, Obu-
wie męskie i  damskie, Obuwie gimnastyczne i  sportowe, Obuwie 
rekreacyjne, Buty do  jazdy na  rowerze, Getry [ochraniacze] zakła-
dane na  buty, Pokrowce na  buty, inne niż do  celów medycznych, 
Ochraniacze ciała do  użytku sportowego, Sportowe ochraniacze 
na ręce do jazdy na rowerze, Sportowe ochraniacze na nadgarstki 
do jazdy na rowerze, Ochraniacze na łokcie używane podczas jazdy 

na rowerze [artykuły sportowe], Ochraniacze na ramiona [artykuły 
sportowe], Ochraniacze nóg do użytku sportowego, Sportowe na-
kolanniki do jazdy na rowerze, Ochraniacze amortyzujące przeciw-
ko urazom [artykuły sportowe], Artykuły gimnastyczne i sportowe, 
Sprzęt sportowy, Udostępnianie informacji o  działalności gospo-
darczej za pośrednictwem strony internetowej, Publikowanie ma-
teriałów reklamowych online .
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(591) biały
(531) 26 .01 .03, 26 .01 .16, 26 .01 .18, 26 .11 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 12 Rowery, Rowery trekkingowe, Rowery górskie, Rowe-
ry szosowe, Szosowe rowery wyścigowe, Rowery składane, Rowery 
elektryczne, Elektryczne rowery składane, Rowery sportowe, Ro-
wery MTB, Rowery miejskie, Rowery dziecięce, Rowery dostawcze, 
Części konstrukcyjne rowerów, Ramy do rowerów, Koła rowerowe, 
Szprychy do kół rowerowych, Siodełka rowerowe, Błotniki do rowe-
rów, Piasty do rowerów, Przerzutki do rowerów, Pedały do rowerów, 
Nakładki na  pedały rowerowe, Łańcuchy do  rowerów, Kierownice 
do  rowerów, Torby rowerowe, Sakwy rowerowe, Torby na  bagaż-
nik rowerowy, Bagażniki rowerowe, Klaksony rowerowe, Dzwon-
ki do  rowerów, Podpórki rowerowe, Nóżki do  rowerów, Pompki 
do  rowerów, Sprzęt do  naprawy przebitych opon rowerowych, 
Manetki obrotowe do rowerów, Materiały do naprawy opon, Łatki 
do  naprawy opon, Zestawy narzędzi do  naprawy dętek, Uchwyty 
do  bidonów rowerowych, Uchwyty kierownicy do  rowerów, Ak-
cesoria do rowerów do przewożenia napojów, Akcesoria do rowe-
rów do  przewożenia bagażu, Kosze przystosowane do  rowerów, 
Dopasowane pokrowce na  rowery, Paski na  palce u  nóg do  pe-
dałów rowerowych, 35 Usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży 
detalicznej, hurtowej i  online przez sklep internetowy w  zakresie 
takich artykułów, jak: Narzędzia ręczne do  naprawy pojazdów, 
Klucze [narzędzia], Zestawy kluczy nasadowych [narzędzia obsłu-
giwane ręcznie], Łyżki do  opon, Kaski zabezpieczające, Ochronne 
kaski sportowe, Kaski ochronne dla rowerzystów, Kaski ochronne 
dla dzieci, Kaski ochronne do  uprawiania sportu, Nakrycia głowy 
do ochrony przed urazami, Okulary, Okulary dla rowerzystów, Oku-
lary polaryzacyjne, Okulary przeciwsłoneczne, Elektroniczne reje-
stratory tętna [inne niż do użytku medycznego], Prędkościomierze 
rowerowe, Cyfrowe urządzenia pomiarowe, Cyfrowe elektroniczne 
urządzenia komunikacyjne do  noszenia na  ciele lub w  ubraniach, 
Systemy nawigacji GPS do  użytku z  rowerami, Zamki rowerowe 
(elektryczne), Inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), 
Przyrządy pomiarowe z  cyfrowym odczytem, Uchwyty na  telefo-
ny komórkowe, Światła rowerowe, Lampki rowerowe na  dynamo, 
Rowerowe światełka odblaskowe, Światła odblaskowe na szprychy 
rowerowe, Rowery, Rowery trekkingowe, Rowery górskie, Rowery 
szosowe, Szosowe rowery wyścigowe, Rowery składane, Rowery 
elektryczne, Elektryczne rowery składane, Rowery sportowe, Ro-
wery MTB, Rowery miejskie, Rowery dziecięce, Rowery dostawcze, 
Części konstrukcyjne rowerów, Ramy do rowerów, Koła rowerowe, 
Szprychy do kół rowerowych, Siodełka rowerowe, Błotniki do rowe-
rów, Piasty do rowerów, Przerzutki do rowerów, Pedały do rowerów, 
Nakładki na  pedały rowerowe, Łańcuchy do  rowerów, Kierownice 
do  rowerów, Torby rowerowe, Sakwy rowerowe, Torby na  bagaż-
nik rowerowy, Bagażniki rowerowe, Klaksony rowerowe, Dzwon-
ki do  rowerów, Podpórki rowerowe, Nóżki do  rowerów, Pompki 
do  rowerów, Sprzęt do  naprawy przebitych opon rowerowych, 
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Manetki obrotowe do rowerów, Materiały do naprawy opon, Łatki 
do  naprawy opon, Zestawy narzędzi do  naprawy dętek, Uchwyty 
do bidonów rowerowych, Uchwyty kierownicy do rowerów, Akce-
soria do rowerów do przewożenia napojów, Akcesoria do rowerów 
do  przewożenia bagażu, Kosze przystosowane do  rowerów, Do-
pasowane pokrowce na rowery, Paski na palce u nóg do pedałów 
rowerowych, Plecaki, Plecaki sportowe, Torby sportowe, Torebki 
noszone na biodrach, Torebki do przewieszania przez ramię, Bido-
ny rowerowe, Szczotki do czyszczenia części rowerowych, Odzież, 
Obuwie, Nakrycia głowy, Okrycia wierzchnie [odzież], Kurtki, Kurt-
ki nieprzemakalne, Kurtki wiatroszczelne, Ocieplane kurtki, Kurtki 
z  kapturem chroniące przed zimnem i  wiatrem, Bluzy sportowe, 
Bluzy dresowe, Spodnie, Spodnie sportowe, Spodnie z  ochrania-
czami do  użytku sportowego, Spodnie kolarskie, Spodenki rowe-
rowe na szelkach, Spodnie nieprzemakalne, Spodnie wiatroszczel-
ne, Funkcjonalne spodnie termoaktywne, Krótkie spodnie, Czapki 
[nakrycia głowy], Kominiarki, Czapki kolarskie, Czapki sportowe, 
Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Rękawiczki, Rękawicz-
ki dla rowerzystów, Rękawiczki bez palców, Odzież gimnastyczna 
i  sportowa, Komplety sportowe, Komplety odzieżowe ze  spoden-
kami, Kombinezony jednoczęściowe, Bielizna, Bielizna funkcjonal-
na, Bielizna termoaktywna, Skarpetki, Skarpetki sportowe, Obu-
wie męskie i  damskie, Obuwie gimnastyczne i  sportowe, Obuwie 
rekreacyjne, Buty do  jazdy na  rowerze, Getry [ochraniacze] zakła-
dane na  buty, Pokrowce na  buty, inne niż do  celów medycznych, 
Ochraniacze ciała do  użytku sportowego, Sportowe ochraniacze 
na ręce do jazdy na rowerze, Sportowe ochraniacze na nadgarstki 
do jazdy na rowerze, Ochraniacze na łokcie używane podczas jazdy 
na rowerze [artykuły sportowe], Ochraniacze na ramiona [artykuły 
sportowe], Ochraniacze nóg do użytku sportowego, Sportowe na-
kolanniki do jazdy na rowerze, Ochraniacze amortyzujące przeciw-
ko urazom [artykuły sportowe], Artykuły gimnastyczne i sportowe, 
Sprzęt sportowy, Udostępnianie informacji o  działalności gospo-
darczej za pośrednictwem strony internetowej, Publikowanie ma-
teriałów reklamowych online .

(111) 355756 (220) 2022 03 06 (210) 540637
(151) 2022 07 27 (441) 2022 03 28
(732) SIEGIEŃCZUK MARCIN, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NA SZCZYT
(540) 

(591) fioletowy, czerwony, czarny, biały
(531) 06 .01 .99, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 16 Afisze, Plakaty, Druki, Kalendarze, Nalepki, Naklej-
ki, Notatniki, Fotografie, Artykuły biurowe, Broszury, Czasopisma, 
Książki, poradniki, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane 
ulotki informacyjne, Drukowane foldery informacyjne, Materiały 
szkoleniowe i  instruktażowe, Materiały edukacyjne i  instruktażo-
we, Materiały metodyczne, Podręczniki instruktażowe, Emblematy 
papierowe, 25 Ubrania sportowe, Obuwie sportowe, Kurtki, Bluzy, 
Swetry, Koszule, Podkoszulki, Daszki przeciwsłoneczne, Czapki, 
Chusty na  głowę, Opaski na  głowę, Bielizna, Kąpielówki, Trykoty, 
Getry, Skarpety, Rękawiczki, Krawaty, Paski, Szaliki, Szale, Fulary, 
Szarfy do kimon, Rytualne stroje do uprawiania wschodnich sztuk 
walki, Obuwie rytualne do  uprawiania wschodnich sztuk walki, 
Odzież do sztuk walki, 41 Usługi w zakresie nauczania karate, Usłu-
gi w zakresie nauczania samoobrony, Usługi w zakresie gimnastyki 
ogólnorozwojowej, Szkolenie instruktorów oraz trenerów karate, 
Szkolenie instruktorów oraz trenerów samoobrony, Organizowanie 
i  prowadzenie imprez sportowych, Organizowanie i  prowadzenie 
imprez rekreacyjnych, Organizowanie i prowadzenie stałych zajęć 
sportowych, Organizowanie i prowadzenie kursów sportowych, Or-
ganizowanie i prowadzenie pokazów sportowych .

(111) 355757 (220) 2022 03 10 (210) 540784
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 04
(732) BERRIES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wierzchowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Berries Polska
(540) 

(591) zielony, różowy
(531) 01 .15 .15, 05 .07 .21, 26 .11 .01, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 32 Soki, Soki owocowe [napoje], Napoje bezalkoholowe, 
Napoje owocowe .

(111) 355758 (220) 2022 03 17 (210) 541051
(151) 2022 07 29 (441) 2022 04 11
(732) STANKIEWICZ MARCELINA SORELLE,  
Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SORELLE
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, Olejki esen-
cjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty do mycia i pielęgnacji 
ciała, Środki do  higieny jamy ustnej, Środki czyszczące do  higieny 
intymnej, nielecznicze, Aloesowe preparaty do  celów kosmetycz-
nych, Balsamy, inne niż do  celów medycznych, Chusteczki nasą-
czane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączane preparatami 
kosmetycznymi, Gaziki do  celów kosmetycznych, Kosmetyki, Ko-
smetyki do  użytku osobistego, Kosmetyki i  preparaty kosmetycz-
ne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nie-
lecznicze i  preparaty toaletowe, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki 
w  gotowych zestawach, Kosmetyki w  formie olejków, Kosmetyki 
zawierające keratynę, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, 
Kosmetyki zawierające pantenol, Krem do  skórek wokół paznokci, 
Kremy do masażu, nie do celów leczniczych, Maści do celów kosme-
tycznych, Lakier do  celów kosmetycznych, Nasączone chusteczki 
do  użytku kosmetycznego, Nawilżane chusteczki nasączone bal-
samem kosmetycznym, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze kuracje 
do skóry głowy, Nielecznicze mleczka, Nielecznicze mleczka do skó-
ry, Nielecznicze preparaty do masażu, Nielecznicze preparaty toale-
towe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze 
produkty do pielęgnacji twarzy, Produkty do pielęgnacji oczu, nie-
lecznicze, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze produkty 
ochronne do ust, Odżywki do skórek wokół paznokci, Olej kokosowy 
do celów kosmetycznych, Olej rycynowy do celów kosmetycznych, 
Olejek bergamotowy, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki natu-
ralne do celów kosmetycznych, Olejki do masażu, nielecznicze, Olej-
ki eteryczne o  zastosowaniu kosmetycznym, Olejki mineralne [ko-
smetyki], Papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, Olejki 
toaletowe, Perfumowane balsamy do  ciała [preparaty toaletowe], 
Perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], Płatki oczyszczające 
nasączone kosmetykami, Płatki oczyszczające nasączone prepara-
tami toaletowymi, Preparaty do czyszczenia nosa do celów higieny 
osobistej, Preparaty do pedicure, Preparaty kosmetyczne do pielę-
gnacji ciała, Preparaty kosmetyczne do  twarzy, Preparaty kosme-
tyczne do pielęgnacji twarzy, Preparaty ścierne do ciała, Preparaty 
zmiękczające [kosmetyki], Puszki bawełniane do celów kosmetycz-
nych, Woski do  masażu, Żel z  aloesem do  celów kosmetycznych, 
Żele do masażu, inne niż do celów medycznych, Zestawy kosmety-
ków, Kostki mydła do mycia ciała, Emulsje do mycia ciała nie zawie-
rające mydła, 21 Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji uro-
dy, Przybory kosmetyczne, 41 Usługi edukacyjne i  instruktażowe, 
Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, 42 Testowanie, stwierdzanie 
autentyczności i kontrola jakości, Badania laboratoryjne w dziedzi-
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nie kosmetyki, Badania naukowe dotyczące kosmetyków, Badania 
naukowe związane z  produktami do  pielęgnacji włosów, Badania 
w dziedzinie kosmetyki na rzecz osób trzecich, Badania w dziedzinie 
kosmetyki, Badania w dziedzinie pielęgnacji włosów, Analizy labora-
toryjne, Badania laboratoryjne .

(111) 355759 (220) 2022 03 17 (210) 541052
(151) 2022 07 29 (441) 2022 04 11
(732) STANKIEWICZ MARCELINA SORELLE,  
Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SORELLE
(540) 

(591) biały
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05, 29 .01 .06
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, Olejki esencjo-
nalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 
Środki do higieny jamy ustnej, Środki czyszczące do higieny intymnej, 
nielecznicze, Aloesowe preparaty do  celów kosmetycznych, Balsa-
my, inne niż do  celów medycznych, Chusteczki nasączane płynami 
kosmetycznymi, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, 
Gaziki do  celów kosmetycznych, Kosmetyki, Kosmetyki do  użytku 
osobistego, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, 
Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 
Kosmetyki organiczne, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki 
w formie olejków, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki zawiera-
jące kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, Krem do skó-
rek wokół paznokci, Kremy do masażu, nie do celów leczniczych, Maści 
do celów kosmetycznych, Lakier do celów kosmetycznych, Nasączone 
chusteczki do  użytku kosmetycznego, Nawilżane chusteczki nasą-
czone balsamem kosmetycznym, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze 
kuracje do  skóry głowy, Nielecznicze mleczka, Nielecznicze mleczka 
do  skóry, Nielecznicze preparaty do  masażu, Nielecznicze preparaty 
toaletowe, Nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, Nielecz-
nicze produkty do pielęgnacji twarzy, Produkty do pielęgnacji oczu, 
nielecznicze, Nielecznicze produkty toaletowe, Nielecznicze produkty 
ochronne do ust, Odżywki do skórek wokół paznokci, Olej kokosowy 
do  celów kosmetycznych, Olej rycynowy do  celów kosmetycznych, 
Olejek bergamotowy, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki naturalne 
do celów kosmetycznych, Olejki do masażu, nielecznicze, Olejki ete-
ryczne o zastosowaniu kosmetycznym, Olejki mineralne [kosmetyki], 
Papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, Olejki toaletowe, 
Perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Perfumowane 
balsamy [preparaty toaletowe], Płatki oczyszczające nasączone ko-
smetykami, Płatki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi, 
Preparaty do czyszczenia nosa do celów higieny osobistej, Preparaty 
do  pedicure, Preparaty kosmetyczne do  pielęgnacji ciała, Preparaty 
kosmetyczne do twarzy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twa-
rzy, Preparaty ścierne do  ciała, Preparaty zmiękczające [kosmetyki], 
Puszki bawełniane do  celów kosmetycznych, Woski do  masażu, Żel 
z aloesem do celów kosmetycznych, Żele do masażu, inne niż do ce-
lów medycznych, Zestawy kosmetyków, Kostki mydła do mycia ciała, 
Emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, 21 Przybory kosmetycz-
ne, do  higieny i  pielęgnacji urody, Przybory kosmetyczne, 41 Usługi 
edukacyjne i  instruktażowe, Szkolenie w  zakresie kosmetyki i  urody, 
42 Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Badania 
laboratoryjne w  dziedzinie kosmetyki, Badania naukowe dotyczące 
kosmetyków, Badania naukowe związane z produktami do pielęgnacji 
włosów, Badania w dziedzinie kosmetyki na rzecz osób trzecich, Bada-
nia w dziedzinie kosmetyki, Badania w dziedzinie pielęgnacji włosów, 
Analizy laboratoryjne, Badania laboratoryjne .

(111) 355760 (220) 2022 03 18 (210) 541053
(151) 2022 07 29 (441) 2022 04 11
(732) BRATEX DACHY MRZYGŁÓD SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Dębica (PL)

(540) (znak słowny)
(540) Bratex Regular Gloss
(510), (511) 1 Preparaty chemiczne dla przemysłu, Preparaty che-
miczne do wytwarzania farb, Rozpuszczalniki do lakierów, Preparaty 
chemiczne ułatwiające stapianie metali, Środki do  hartowania me-
tali, Środki do  utwardzania metali, Środki do  konserwacji ceramiki, 
Środki do konserwacji betonu, Środki do konserwacji cegieł, Środki 
do  konserwacji cementu, Preparaty do  konserwacji gumy/kauczu-
ku, Preparaty do  konserwacji murów, Preparaty do  konserwacji 
pokryć dachowych, Preparaty chemiczne do  matowienia emalii, 
Środki do matowienia, Preparaty do matowienia emalii lub szkła, 2 
Farby, Pokosty, Lakiery, Środki zapobiegające korozji i zabezpiecza-
jące drewno, Barwniki, Zaprawy farbiarskie, Żywice naturalne, Folie 
metaliczne i  formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, druka-
rzy i  artystów, Powłoki [farby], Powłoki do  drewna [farby], Powłoki 
do krycia dachów papą [farby], Powłoki do smołowania papy [farby], 
Rozcieńczalniki do farb, Farby płynne i proszkowe, Farby do pokryć 
dachowych, Lakiery do pokryć dachowych, Farby i lakiery do osprzę-
tu do pokryć dachowych, Farby bakteriobójcze, Farby ognioodpor-
ne, Farby podkładowe, Farby przeciw zanieczyszczeniom, Farby 
stosowane w  ceramice, Farby zawierające azbest, Rozcieńczalniki 
do lakierów, Preparaty zapobiegające matowieniu metali, Oleje prze-
ciwrdzewne, Smary przeciwrdzewne, Preparaty przeciwwilgociowe 
stosowane w murarstwie, Bejce do drewna, Barwniki do drewna, Ole-
je do konserwacji drewna, Preparaty do konserwacji drewna, Emalie 
[lakiery], Emalie do  malowania, Minia, Preparaty zabezpieczające 
do metali, Metal w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i arty-
stów, Spoiwa do farb, Szkliwo [powłoki], Środki antykorozyjne, Taśmy 
antykorozyjne, Terpentyna [rozcieńczalnik do  farb], Zagęszczacze 
do  farb, 6 Metale w  formie sproszkowanej [metale sproszkowane], 
Metalowe pokrycia dachowe i  osprzęt metalowy do  nich, Blacha, 
Blachodachówka, 35 Zgrupowanie na  rzecz osób trzecich różnych 
towarów, mianowicie: preparaty chemiczne dla przemysłu, prepara-
ty chemiczne do wytwarzania farb, rozpuszczalniki do lakierów, pre-
paraty chemiczne ułatwiające stapianie metali, środki do hartowania 
metali, środki do utwardzania metali, środki do konserwacji ceramiki, 
środki do  konserwacji betonu, środki do  konserwacji cegieł, środki 
do  konserwacji cementu, preparaty do  konserwacji gumy/kauczu-
ku, preparaty do konserwacji murów, preparaty do konserwacji po-
kryć dachowych, preparaty chemiczne do matowienia emalii, środki 
do matowienia, preparaty do matowienia emalii lub szkła, farby, po-
kosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drew-
no, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne 
i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, po-
włoki [farby], powłoki do drewna [farby], powłoki do krycia dachów 
papą [farby], powłoki do  smołowania papy [farby], rozcieńczalniki 
do  farb, farby płynne i proszkowe, farby do pokryć dachowych, la-
kiery do  pokryć dachowych, farby i  lakiery do  osprzętu do  pokryć 
dachowych, farby bakteriobójcze, farby ognioodporne, farby pod-
kładowe, farby przeciw zanieczyszczeniom, farby stosowane w cera-
mice, farby zawierające azbest, rozcieńczalniki do lakierów, prepara-
ty zapobiegające matowieniu metali, oleje przeciwrdzewne, smary 
przeciwrdzewne, preparaty przeciwwilgociowe stosowane w murar-
stwie, bejce do  drewna, barwniki do  drewna, oleje do  konserwacji 
drewna, preparaty do  konserwacji drewna, emalie [lakiery], emalie 
do malowania, minia, kit stolarski, preparaty zabezpieczające do me-
tali, metal w proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 
spoiwa do farb, szkliwo [powłoki], środki antykorozyjne, taśmy anty-
korozyjne, terpentyna [rozcieńczalnik do farb], zagęszczacze do farb, 
metale w  formie sproszkowanej [metale sproszkowane], metalowe 
pokrycia dachowe i  osprzęt metalowy do  nich, blacha, blachoda-
chówka, preparaty do usuwania farb, środki do usuwania lakierów, 
oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, oleje do farb, oleje do konserwa-
cji murów, rozpylacze do farb, materiały izolacyjne, farby izolacyjne, 
lakier izolacyjny, powłoki [materiały budowlane], niemetalowe po-
krycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki niemeta-
lowe, w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie 
w sklepach, hurtowniach, w Internecie oraz drogą sprzedaży wysył-
kowej, Reklama wyżej wymienionych towarów .

(111) 355761 (220) 2022 02 08 (210) 539640
(151) 2022 07 12 (441) 2022 03 28
(732) ASTOR-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X-DOG
(540) 

(591) różowy, szary, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz 
przez Internet wszelkich artykułów przeznaczonych do hodowli, ży-
wienia, pielęgnacji, ozdabiania, bezpieczeństwa, higieny, rozrywki, 
nauki, odpoczynku, przechowywania zwierząt .

(111) 355762 (220) 2022 02 22 (210) 540214
(151) 2022 07 05 (441) 2022 03 21
(732) PARAT GRZEGORZ GP SYSTEMS, Gołęczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARAT
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 25 Odzież .

(111) 355763 (220) 2022 02 16 (210) 539988
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) Sun Pharmaceutical Industries Limited, Vadodara (IN)
(540) (znak słowny)
(540) SIMZA
(510), (511) 5 Preparaty przeciwcukrzycowe, Leki przeciwcukrzyco-
we, Preparaty farmaceutyczne stosowane w profilaktyce cukrzycy .

(111) 355764 (220) 2022 02 16 (210) 539989
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) Sun Pharmaceutical Industries Limited, Vadodara (IN)
(540) (znak słowny)
(540) SITAMET
(510), (511) 5 Preparaty przeciwcukrzycowe, Leki przeciwcukrzyco-
we, Preparaty farmaceutyczne stosowane w profilaktyce cukrzycy .

(111) 355765 (220) 2022 02 16 (210) 539991
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) Sun Pharmaceutical Industries Limited, Vadodara (IN)
(540) (znak słowny)
(540) WASEDOC
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania zakrzepom 
krwi, Antykoagulanty stosowane w leczeniu i zapobieganiu zakrze-
pom krwi oraz w zapobieganiu udarom mózgu u osób z migotaniem 
przedsionków .

(111) 355766 (220) 2022 02 01 (210) 539352
(151) 2022 07 20 (441) 2022 04 04
(732) KPT . ORCZYKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTO ŁÓDKI

(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 18 .03 .23, 26 .07 .25, 24 .17 .02, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 39 Wynajem łodzi, Transport łodziami, Transport łodzia-
mi spacerowymi .

(111) 355767 (220) 2022 01 12 (210) 538577
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPIN PLACE
(540) 

(591) granatowy, różowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .13 .25
(510), (511) 7 Drukarki 3D, Biodrukarki 3D, 16 Afisze, Artykuły papier-
nicze, Albumy, Almanachy, Broszury, Czasopisma, Druki, Fotografie, 
Skorowidze, Kalendarze, Karty pocztowe, Katalogi, Książki, Mapy, 
Materiały dydaktyczne i  szkoleniowe, Papeterie, Periodyki, Plakaty, 
Podręczniki, Prospekty, Publikacje drukowane, Wydawnictwa, 35 
Usługi udostępniania i  zarządzania powierzchnią reklamową, Usłu-
gi organizacji wystaw handlowych i  reklamowych w  zakresie upo-
wszechniania wiedzy i  promocji nauki wśród szkół, firm, urzędów 
i  instytucji kulturalnych, również za pośrednictwem sieci interneto-
wej, Pośrednictwo handlowe polegające na zawieraniu licencji w za-
kresie zasobów naukowych i  innowacji, Tworzenie i  rozpowszech-
nianie ogłoszeń i materiałów promocyjnych i reklamowych, Pokazy 
towarów i zastosowań osiągnięć naukowych w gospodarce, przemy-
śle i  w  życiu codziennym, Rekrutacja pracowników, Sondaże opinii 
publicznej, Pozyskiwanie danych do  komputerowych baz danych, 
Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Usługi promocji regionu 
śląska, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych 
i reklamowych, 36 Doradztwo i pośrednictwo w sprawach pozyski-
wania funduszy, w  tym funduszy publicznych i  funduszy unijnych, 
w szczególności na działalność i badania naukowe i działalność edu-
kacyjną oraz transfer wiedzy, wynalazków, technologii i  innowacji, 
Doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania dla inwestycji, Do-
radztwo i pośrednictwo w zakresie poszukiwania inwestorów bran-
żowych i finansowych, Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania dla 
działalności badawczej i  naukowej, Pozyskiwanie funduszy, w  tym 
funduszy publicznych, w szczególności funduszy unijnych, na reali-
zację badań, prac badawczo-rozwojowych, projektów rozwojowych, 
działalność naukową i edukacyjną, Poszukiwanie inwestorów bran-
żowych i  finansowych, Administrowanie i  zarządzanie majątkiem, 
w  tym majątkiem nieruchomym, Usługi wynajmu nieruchomości, 
w  szczególności mieszkań, pomieszczeń biurowych i  laboratoriów, 
Wynajem biur do coworkingu, Doradztwo finansowe mające na celu 
podniesienie poziomu transferu technologii z nauki do gospodarki, 
40 Drukowanie 3D, Drukowanie offsetowe, Warzenie piwa, 41 Usługi 
w zakresie edukacji, nauki i kultury, Edukacja, Usługi popularyzacji, 
upowszechniania i  propagowania nauki, jej  celów, osiągnięć i  per-
spektyw poprzez prowadzenie internetowych i korespondencyjnych 
serwisów edukacyjnych, Usługi publikacji, w tym również publikacji 
elektronicznej książek i innych tekstów, Organizowanie i prowadze-
nie festiwali, Organizowanie i prowadzenie edukacyjnych pracowni 
specjalistycznych, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i  prowadzenie wystaw w  celach kultu-
ralnych i  edukacyjnych, Wyższe uczelnie [edukacja], Usługi szkół 
[edukacja], Sympozja związane z edukacją, Organizacja seminariów, 
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Organizacja webinariów, Organizacja szkoleń, Organizacja zajęć, 
Budowanie zespołu (edukacja), Usługi uniwersytetów, 42 Organizo-
wanie i  prowadzenie badawczych pracowni specjalistycznych, Do-
radztwo techniczne mające na celu podniesienie poziomu transferu 
technologii z  nauki do  gospodarki, Doradztwo w  zakresie opraco-
wywania produktów, Opracowywanie produktów, Prace badawczo
-rozwojowe nad produktami, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie 
produktów, Projektowanie gier, Projektowanie i testowanie nowych 
produktów, Projektowanie i  testowanie w  zakresie opracowywania 
nowych produktów, Projektowanie produktów konsumenckich lub 
przemysłowych, 43 Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferen-
cje, Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spo-
tkania, Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, Usługi w zakresie 
zapewniania obiektów na  spotkania, Krótkoterminowy wynajem 
przestrzeni biurowej, 45 Doradztwo w  zakresie własności intelek-
tualnej, Obrót prawami własności intelektualnej, Licencjonowanie 
własności intelektualnej, Zarządzanie prawami autorskimi, Licencjo-
nowanie programów komputerowych, Badania i ekspertyzy prawne, 
Doradztwo prawne mające na celu podniesienie poziomu transferu 
technologii z nauki do gospodarki .

(111) 355768 (220) 2022 03 07 (210) 540639
(151) 2022 07 27 (441) 2022 03 28
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hello Wine
(540) 

(591) szary, czerwony
(531) 11 .03 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Prezentowanie informacji o  towarach lub usługach 
oferowanych na rynku, obejmujących zwłaszcza właściwości i ceny 
owych towarów lub usług, w szczególności za pomocą serwisów in-
ternetowych oraz aplikacji mobilnych, Umożliwienie porównania to-
warów lub usług dostępnych na rynku, w szczególności za pomocą 
serwisów internetowych oraz aplikacji mobilnych, Usługi reklamowe, 
promocyjne i marketingowe, Sporządzanie oraz publikowanie recen-
zji towarów lub usług, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji 
i  marketingu, Pośrednictwo w  zawieraniu umów kupna i  sprzeda-
ży na  rzecz osób trzecich, Usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej 
i detalicznej, w tym także sprzedaży online oraz za pomocą aplika-
cji mobilnych, związane z  następującymi produktami: wino, becz-
ki na  wino, napoje na  bazie wina, aperitify na  bazie wina, dzbanki 
na wino, karafki na wino, kieliszki do wina, stojaki na wino, substancje 
chemiczne do produkcji wina, środki chemiczne do fermentacji wina, 
torebki prezentowe na wino, otwieracze do wina, noże do otwierania 
wina, urządzenia do schładzania wina, wiaderka do chłodzenia wina, 
pompki próżniowe do wina, degustatory do wina [pipety] .

(111) 355769 (220) 2022 03 07 (210) 540640
(151) 2022 07 27 (441) 2022 03 28
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hello wine
(540) 

(591) szary, biały, czerwony
(531) 11 .03 .01, 26 .04 .01, 27 .05 .01, 29 .01 .13

(510), (511) 35 Prezentowanie informacji o  towarach lub usługach 
oferowanych na rynku, obejmujących zwłaszcza właściwości i ceny 
owych towarów lub usług, w szczególności za pomocą serwisów in-
ternetowych oraz aplikacji mobilnych, Umożliwienie porównania to-
warów lub usług dostępnych na rynku, w szczególności za pomocą 
serwisów internetowych oraz aplikacji mobilnych, Usługi reklamo-
we, promocyjne i  marketingowe, Sporządzanie oraz publikowanie 
recenzji towarów lub usług, Usługi doradcze dotyczące reklamy, 
promocji i  marketingu, Pośrednictwo w  zawieraniu umów kupna 
i  sprzedaży na  rzecz osób trzecich, Usługi prowadzenia sprzedaży 
hurtowej i  detalicznej, w  tym także sprzedaży online oraz za  po-
mocą aplikacji mobilnych, związane z  następującymi produktami: 
wino, beczki na wino, napoje na bazie wina, aperitify na bazie wina, 
dzbanki na wino, karafki na wino, kieliszki do wina, stojaki na wino, 
substancje chemiczne do produkcji wina, środki chemiczne do fer-
mentacji wina, torebki prezentowe na  wino, otwieracze do  wina, 
noże do otwierania wina, urządzenia do schładzania wina, wiader-
ka do  chłodzenia wina, pompki próżniowe do  wina, degustatory 
do wina [pipety] .

(111) 355770 (220) 2022 03 09 (210) 540753
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 04
(732) KAMIŃSKA IWONA STAJNIA ALPAKA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STAJNIA ALPAKA pokochaj świat
(540) 

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 03 .02 .13, 03 .02 .24, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, 44 Hodowla zwierząt .

(111) 355771 (220) 2022 03 09 (210) 540756
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 04
(732) LIGA OCHRONY PRZYRODY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIGA OCHRONY PRZYRODY
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 03 .04 .05, 26 .11 .02, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 37 Usługi budowlane i konstrukcyjne, Budowa obiektów 
publicznych, Zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, Przygo-
towywanie terenu pod budowę, Oczyszczanie terenu, Montaż ogro-
dzeń, 41 Usługi wydawnicze, Usługi edukacyjne dotyczące ochrony 
środowiska, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Organizowanie wycie-
czek do celów szkoleniowych, Organizacja aktywności edukacyjnych 
na  obozach letnich, 42 Usługi w  dziedzinie nauk przyrodniczych, 
Usługi badawcze w  zakresie ochrony środowiska, Usługi doradcze 
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związane z  badaniami w  dziedzinie ochrony środowiska, Usługi ar-
chitektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu, Usługi opraco-
wywania projektów technicznych .

(111) 355772 (220) 2022 03 09 (210) 540759
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 04
(732) POLSKA IZBA STACJI KONTROLI POJAZDÓW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PISKP Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów
(540) 

(591) ciemnoniebieski, czerwony, biały
(531) 26 .04 .04, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 35 Informacja o  działalności gospodarczej i  informacja 
handlowa, Organizowanie wystaw i  targów w  celach handlowych 
lub reklamowych, Pośrednictwo w  kontaktach handlowych i  go-
spodarczych, Doradztwo w  sprawach działalności gospodarczej, 
Doradztwo handlowe w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Usługi w  zakresie informacji ekonomicznej dla celów działalności 
gospodarczej, Badania rynkowe, Rozpowszechnianie informacji 
gospodarczych, Gromadzenie informacji dla firm, Gromadzenie 
informacji w zakresie badań rynkowych, Usługi doradcze w zakre-
sie działalności gospodarczej związane z osiągnięciami firm, Usługi 
w  zakresie promocji sprzedaży, Usługi w  zakresie marketingu go-
spodarczego, Usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności 
gospodarczej, 41 Publikacja książek i  czasopism elektronicznych 
online (nie  do  pobrania), Publikacja gazet elektronicznych online, 
Publikowanie materiałów multimedialnych online, Publikowanie 
tekstów, Usługi edukacyjne, Kursy korespondencyjne, Udostęp-
nianie kursów korespondencyjnych, Zapewnianie szkoleń online, 
Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Usługi nauki na  odle-
głość świadczone online, Organizacja webinariów, Organizowanie 
wystaw edukacyjnych, Organizowanie i  przeprowadzanie targów 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi rozrywkowe, Usługi 
rekreacyjne, Usługi w  zakresie kultury, Doradztwo zawodowe, 42 
Usługi naukowe i technologiczne, Usługi w zakresie badań nauko-
wych, Usługi w zakresie badań technicznych, Projektowanie nauko-
we i  technologiczne, Usługi w  zakresie doradztwa technicznego, 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowych 
baz danych, Odtwarzanie baz danych, Udostępnianie informacji 
online w  zakresie badań technologicznych z  komputerowej bazy 
danych lub Internetu, Zarządzanie zasobami cyfrowymi, Doradz-
two w  zakresie komputerowych programów baz danych, Usługi 
inżynieryjne związane z automatycznym przetwarzaniem danych, 
Wynajem sprzętu i  oprogramowania, Wynajmowanie serwerów 
baz danych na rzecz osób trzecich, 45 Usługi prawne, Doradztwo 
prawne, Usługi prawne w zakresie mediacji .

(111) 355773 (220) 2020 12 15 K (210) 540765
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) Lockton, Inc ., Kansas City (US)
(540) (znak słowny)
(540) UNCOMMONLY INDEPENDENT
(510), (511) 36 Usługi brokerów ubezpieczeniowych, Zarządzanie 
ryzykiem finansowym i ubezpieczeniowym, Usługi agencji ubezpie-
czeniowych, Usługi informacji i doradztwa w zakresie ubezpieczeń, 
Świadczenie usług brokerskich, zarządzania ryzykiem, informacji 
i  doradztwa w  zakresie świadczeń pracowniczych dotyczących 
ubezpieczeń i finansów, Świadczenie usług brokerskich, zarządzania 
ryzykiem, informacji i doradztwa w zakresie pracowniczych planów 
emerytalnych dotyczących ubezpieczeń i finansów .

(111) 355774 (220) 2022 03 10 (210) 540783
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) DESA MODERN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DESA modern

(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 16 Drukowane reprodukcje dzieł sztuki, Drukowane re-
produkcje obrazów, Graficzne (Reprodukcje-), Reprodukcje fotogra-
ficzne, Reprodukcje graficzne, Reprodukcje graficzne dzieł sztuki, 
Reprodukcje obrazów, Albumy kolekcjonerskie, Albumy fotogra-
ficzne i kolekcjonerskie, Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, Oprawione plakaty, Kalendarze, Kartki świąteczne, Kartki 
z  życzeniami, Kartki z  podziękowaniami, Kartki urodzinowe, Notat-
niki, Notatniki ilustrowane, Notatniki [notesy], Ochronne okładki 
na książki, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Okładki notatni-
ków, Wystawowe kartonowe pudełka, Pudełka kartonowe na drobne 
upominki, Pudełka kartonowe lub papierowe, Kartonowe pudełka 
na prezenty, Kartonowe pudełka do pakowania, 25 Męskie apaszki, 
Chustki [apaszki], Apaszki [chustki], Apaszki, Chusteczki do kieszonki 
piersiowej [poszetki], Poszetki, Poszetki [odzież] .

(111) 355775 (220) 2022 03 10 (210) 540795
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 04
(732) DIAGNOSIS SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAMAMI
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Preparaty witaminowe i mi-
neralne, Preparaty wzbogacające organizm w  niezbędne witaminy 
i mikroelementy .

(111) 355776 (220) 2022 03 10 (210) 540815
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 04
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SCIENCE-SEI
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące z do-
datkiem soku .

(111) 355777 (220) 2022 03 10 (210) 540816
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 04
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LEVEL UP SCIENCE-SEI
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące z do-
datkiem soku .

(111) 355778 (220) 2022 03 11 (210) 540836
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) BUCZKOWSKA KAROLINA, Rozgarty (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Presso
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01
(510), (511) 35 Usługi public relations, Marketing internetowy, Rekla-
ma i marketing, Usługi marketingowe .

(111) 355779 (220) 2022 03 14 (210) 540893
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
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(732) WETRADE INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hausmajster
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 29 .01 .12, 26 .04 .04, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 27 .05 .17
(510), (511) 3 Papiery i  płótna ścierne, Ścierne pasy bezkońcowe, 
Krążki ścierne, Siatki ścierne, Gąbki ścierne, Kostki szlifierskie, Papiery 
ścierne wodne, 8 Śrubokręty nieelektryczne, Precyzyjne śrubokrę-
ty nieelektryczne, Nieelektryczne śrubokręty elastyczne, Zestawy 
śrubokrętów nieelektrycznych, Bity-końcówki do  wkrętarek, Zesta-
wy bitów, Obcęgi, Śrubokręty, Narzędzia wielofunkcyjne, Szczypce, 
Szczypce Seeger’a, Szczypce tynkarskie, Szczypce do ściągania izo-
lacji, Szczypce do rur, Nożyce, Nożyce do blachy, Nożyce do prętów, 
Scyzoryki, Scyzoryki wielofunkcyjne, Noże, Noże z ostrzem łamanym, 
Noże trapezowe, Noże do szkła, Noże monterskie, Noże wielofunk-
cyjne, Piły ręczne, Piły ręczne do metalu, Piły ręczne do drewna, Piły 
płatnice, Brzeszczoty do  pił ręcznych, Ręczne piły ogrodnicze, Piły 
kabłąkowe i brzeszczoty do tych pił, Piły do płyt kartonowo-gipso-
wych, Strugi, Zdzieraki, Skrzynie uciosowe, Przyrżnie, Młotki, Młot-
ki ciesielskie, Młotki murarskie, Młotki stolarskie, Młotki gumowe, 
Młotki plastikowo-gumowe, Siekiery, Obcinaki, Przecinaki, Przebi-
jaki, Łomy, Stopki do  wyciągania gwoździ, Gwintowniki, Narzynki, 
Zszywacze ręczne, Zszywacze ręczne tapicerskie, Zszywacze ręczne 
młotkowe, Zszywacze ręczne do przewodów i kabli, Nitownice, Lu-
townice nieelektryczne, Pistolety do  pian, Pistolety uszczelniające, 
Ściernice, Tarcze ścierne do szlifowania jako narzędzia ręczne, Tarcze 
ścierne do cięcia jako narzędzia ręczne, Tarcze ścierne z nasypem dia-
mentowym jako narzędzia ręczne, Dyski szlifierskie, Dyski polerskie, 
Druciane szczotki do  czyszczenia powierzchni, Szczotki druciane 
jako narzędzia ręczne, Szczotki stalowe jako narzędzia obsługiwane 
ręcznie, Szczotki z tworzyw sztucznych do czyszczenia powierzchni, 
Kamienie szlifierskie, Tarcze polerskie jako narzędzia ręczne, Tarcze 
listkowe jako narzędzia ręczne, Zestawy nasadek do  kluczy, Pace 
do  siatek, Osełki, Skrobaki, Skrobaki do  szyb, Skrobaczki, Kielnie, 
Pace, Pace z ABS, Mieszadła do farb i zapraw, Szpachle, Kółka do cię-
cia glazury, Fugownice, Pilniki jako narzędzia ręczne, Tarniki jako 
narzędzia ręczne, Ściski, Kleszcze, Kleszcze typu Molly, Pasy z narzę-
dziami, Towotnice, Klucze nasadowe, Klucze płaskie, Klucze oczkowe, 
Klucze trzpieniowe, Klucze sześciokątne, Klucze torx, Zestawy kluczy 
torx i kluczy hex, Klucze ręczne do śrub, Klucze maszynowe, Klucze 
nastawne, Sekatory, Nożyce, Nożyce do gałęzi, Nożyce do trawy, No-
życe do żywopłotów, Szczypce, Szczypce do rur, Obcinaki, Obcinaki 
do rur z tworzyw sztucznych, Obcinaki do rur z aluminium i z miedzi, 
Szczypce-obcinaki, Wiertła, Wiertła do  metali, Wiertła do  drewna, 
Wiertła do betonu, Wiertła do muru, Dłuta, Dłuta do drewna, Dłuta 
do  betonu, Brzeszczoty do  wyrzynarek, Frezy jako narzędzia, Fre-
zy do drewna jako narzędzia, Otwornice jako narzędzia, Otwornice 
do  betonu jako narzędzia, Otwornice do  drewna jako narzędzia, 
Otwornice z nasypem diamentowym jako narzędzia, Uchwyty malar-
skie, Czerpaki murarskie, Skrobaki do farb, Kombinerki, Punktaki ślu-
sarskie i murarskie, Zdzieraki do tynków, Łopaty, Szpadle, Sznury zwi-
jane traserskie, 9 Miary, Miary płaskie, Miary zwijane, Miary składane, 
Miary taśmowe, Maski przeciwpyłowe, Maski ochronne nie do celów 
medycznych, Przymiary, Suwmiarki, Suwmiarki elektroniczne, Łaty, 
Łaty murarskie, Łaty z  poziomnicami, Łaty murarskie trapezowe, 
Poziomnice, Poziomnice wodne, Poziomnice obrotowe, Poziomnice 
do słupków, Poziomnice Torpedo, Poziomnice laserowe, Poziomnice 
laserowe obrotowe, Kątowniki pomiarowe, Kątowniki dachowe po-
miarowe, Kątowniki budowlane pomiarowe, Kątowniki elektroniczne 
pomiarowe, Gogle, Gogle spawalnicze, Okulary, Okulary przeciwod-
pryskowe, Nakolanniki dla robotników, Rękawice robocze, Próbniki 
napięcia, Kable rozruchowe, Kaski ochronne, Ochronniki słuchu, 
Ochronna odzież robocza, Odzież ochronna, Odzież ochronna przed 
wypadkami, Odzież ochronna przed napromieniowaniem, Odzież 
ochronna przed ogniem, Ochronne buty robocze, Lasery miernicze, 
Niwelatory optyczne, Kółka miernicze .

(111) 355780 (220) 2022 03 15 (210) 540906
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 
USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIESTA FUN & JOY
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .05, 27 .05 .10, 27 .05 .17, 26 .01 .03, 26 .02 .01, 26 .02 .05, 
26 .11 .02, 26 .11 .06, 26 .11 .10
(510), (511) 32 Napoje izotoniczne, Napoje energetyzujące, Napoje 
bezalkoholowe, Woda mineralna, Woda gazowana, Woda niegazo-
wana, Woda aromatyzowana, Soki, Koktajle [bezalkoholowe napoje 
owocowe], Syropy owocowe [napoje bezalkoholowe], Toniki [napoje 
nielecznicze], Wody .

(111) 355781 (220) 2022 03 15 (210) 540909
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) NOWAKOWSKI VEL NESTEROWICZ ŁUKASZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dagabum
(540) 

(531) 27 .05 .01, 03 .05 .03, 03 .05 .20, 03 .05 .24
(510), (511) 12 Torby na bagażnik rowerowy, Torby rowerowe, Sakwy 
[kosze] boczne przystosowane do rowerów, Sakwy rowerowe, Akce-
soria do rowerów do przewożenia bagażu, Bagażniki do rowerów, 25 
Odzież sportowa .

(111) 355782 (220) 2022 03 16 (210) 540993
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) GĄDZIKIEWICZ MAREK BYSTRE OCZY, Racibórz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bystre Oczy
(540) 

(591) granatowy, jasnoniebieski
(531) 29 .01 .04, 29 .01 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .09, 02 .09 .04, 26 .11 .02, 26 .11 .12, 
26 .03 .23
(510), (511) 9 Okulary przeciwsłoneczne, Etui na  okulary przeciw-
słoneczne, Futerały na  okulary słoneczne, Modne okulary prze-
ciwsłoneczne, Nakładki na  okulary słoneczne na  magnes, Oprawki 
do  okularów słonecznych, Soczewki do  okularów słonecznych, So-
czewki optyczne do okularów słonecznych, Szkła przeciwsłoneczne 
nakładane na  okulary, Artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, Etui 
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na  akcesoria optyczne, Etui na  okulary, Etui na  okulary dziecięce, 
Futerały na  okulary, Okulary, Okulary dla dzieci, Okulary do  czyta-
nia, Okulary korekcyjne dla daltonistów, Okulary ochronne, Okulary 
optyczne, Okulary polaryzacyjne, Oprawki do  okularów, Oprawki 
okularowe [puste], Osłony do okularów, Pojemniczki na szkła kontak-
towe, Półfabrykaty soczewek kontaktowych, Soczewki do okularów, 
Szkła kontaktowe, Uchwyty do okularów, Urządzenia do mycia szkieł 
kontaktowych, Zauszniki do okularów, Części do okularów, Kolorowe 
szkła kontaktowe, Modne okulary, Mostki do  okularów przeciwsło-
necznych, Noski do okularów, Noski silikonowe do okularów, Opraw-
ki do  okularów i  okularów przeciwsłonecznych, Oprawki do  okula-
rów wykonane z metalu, Oprawki do okularów wykonane z metalu 
i materiału syntetycznego, Oprawki do okularów wykonane z metalu 
lub metalu łączonego z  tworzywem sztucznym, Oprawki okularów 
wykonane z połączenia metalu i tworzyw sztucznych, Oprawki oku-
larów wykonane z tworzyw sztucznych, Pojemniki na soczewki kon-
taktowe zawierające funkcje czyszczenia ultradźwiękowego, Prze-
ciwsłoneczne okulary na receptę, Półfabrykaty soczewek do korekcji 
wzroku, Półfabrykaty soczewek okularowych, Soczewki korekcyjne 
[optyka], Szklane soczewki optyczne, Woreczki na okulary, Zapasowe 
soczewki do okularów, Zauszniki do okularów przeciwsłonecznych, 
10 Instrumenty optometryczne, Mierniki wewnątrzźreniczne, Oku-
listyczne przyrządy diagnostyczne, Przyrządy do  badania wzroku, 
Urządzenia do badania oczu, Urządzenia do badania wzroku, Urzą-
dzenia do  pomiaru przepływu krwi tętniczej w  oku, Urządzenia 
do terapii i ćwiczeń wzroku, 44 Badania optyczne, Dopasowywanie 
okularów, Dopasowywanie soczewek kontaktowych, Dopasowywa-
nie soczewek optycznych, Usługi badania wzroku [zakłady optycz-
ne], Usługi informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych, Usługi 
optometryczne, Usługi przesiewowych badań wzroku .

(111) 355783 (220) 2022 03 17 (210) 541028
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) ANDERSOHN ROBERT, Banino (PL)
(540) (znak słowny)
(540) A-MOTION
(510), (511) 10 Aparaty i  instrumenty medyczne i  weterynaryjne, 
Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Urządzenia i przyrządy do fi-
zjoterapii i rehabilitacji, Urządzenia ułatwiające przemieszczanie się, 
Aparatura do  zabiegów fizjoterapeutycznych, Bieżnie stacjonarne 
do  użytku medycznego w  ćwiczeniach fizjoterapeutycznych, 44 
Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, Usługi w zakresie 
pielęgnacji zwierząt, Usługi weterynaryjne, Usługi weterynaryjne 
i rolnicze, Weterynaryjne usługi doradcze, Usługi chirurgii weteryna-
ryjnej, Opieka nad zwierzętami, Usługi doradcze związane z opieką 
nad zwierzętami, Usługi doradcze związane z  opieką nad zwierzę-
tami domowymi, Usługi chirurgów weterynarzy, Zabiegi higieniczne 
dla zwierząt, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, Zabiegi 
pielęgnacyjne zwierząt .

(111) 355784 (220) 2022 03 17 (210) 541029
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) ANDERSOHN ROBERT, Banino (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AQUAMOTION
(510), (511) 10 Aparaty i  instrumenty medyczne i  weterynaryjne, 
Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Urządzenia i przyrządy do fi-
zjoterapii i  rehabilitacji, Bieżnie stacjonarne do  użytku medyczne-
go w  ćwiczeniach fizjoterapeutycznych, Urządzenia ułatwiające 
przemieszczanie się, Aparatura do  zabiegów fizjoterapeutycznych, 
44 Usługi fizjoterapii, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi 
w  zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, Usługi weterynaryjne 
i  rolnicze, Usługi weterynaryjne, Weterynaryjne usługi doradcze, 
Usługi chirurgii weterynaryjnej, Usługi chirurgów weterynarzy, Opie-
ka nad zwierzętami, Usługi doradcze związane z opieką nad zwierzę-
tami, Usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami domowy-
mi, Zabiegi higieniczne dla zwierząt, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, 
Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych .

(111) 355785 (220) 2022 03 21 (210) 541121
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) PYRKOSZ WOJCIECH, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) porzadekwkablach .pl
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 14 .01 .10, 29 .01 .12, 26 .11 .03, 26 .11 .05, 27 .05 .05, 26 .01 .05
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  listwami 
podłogowymi, niemetalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z listwami podłogowymi, niemetalowymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w  związku z  metalowymi opaskami zaciskowymi do  kabli, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  metalowymi opaskami 
zaciskowymi do kabli, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ter-
mokurczliwymi przewodami z  tworzyw sztucznych do  zarządzania 
kablami elektrycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ter-
mokurczliwymi przewodami z  tworzyw sztucznych do  zarządzania 
kablami elektrycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nie-
metalowymi opaskami do wiązania kabli, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z niemetalowymi opaskami do wiązania kabli .

(111) 355786 (220) 2022 03 21 (210) 541122
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) POPIELA KATARZYNA, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JA TEŻ MAM Marzenia FUNDACJA
(540) 

(591) jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski, czarny
(531) 01 .15 .11, 04 .05 .02, 27 .05 .05, 27 .05 .10, 29 .01 .14
(510), (511) 41 Organizowanie zawodów piłki nożnej, Organizowanie 
meczów piłki nożnej, Organizacja imprez sportowych w  dziedzinie 
piłki nożnej .

(111) 355787 (220) 2022 03 21 (210) 541125
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) FEDDEK MACIEJ, Koronowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSTRA WYBIEGANA
(540) 

(531) 03 .04 .18, 27 .05 .05, 27 .05 .17
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  mięsem 
i wyrobami mięsnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mię-
sem i wyrobami mięsnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze świeżymi owocami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze świe-
żymi owocami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z warzywa-
mi świeżymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  warzywami 
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świeżymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mlekiem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z mlekiem, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z nabiałem i substytutami nabiału, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z nabiałem i substytutami nabiału, 44 Usługi ho-
dowli świń .

(111) 355788 (220) 2022 03 21 (210) 541148
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) BŁASZAK ROMAN, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) StartUs
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Ban-
kowe lady, Biurka, Biurka do  celów biurowych, Biblioteczki [regały 
na  książki], Biurka i  stoły, Biurka modułowe [meble], Biurka z  regu-
lacją wysokości, Blaty [części mebli], Blaty na  szafki, Blaty robocze 
w  postaci mebli, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie do  szafek, Boaze-
ria meblarska, Cokoły [meble], Niemetalowe części półek, Dekora-
cyjne listwy wykończeniowe z  drewna do  zastosowania do  mebli 
robionych na  wymiar, Dekoracyjne listwy z  tworzyw sztucznych 
do  umieszczania na  szafkach wystawowych, Dekoracyjne panele 
drewniane [meble], Dekoracyjne listwy wykończeniowe z  drewna 
do  mebli, Dekoracyjne listwy wykończeniowe z  tworzywa sztucz-
nego do zastosowania do mebli robionych na wymiar, Dekoracyjne 
listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego do mebli, Dopasowa-
ne nakrycia na meble, Dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, 
Dopasowane pokrowce na meble, Drewniane półki i stojaki [meble], 
Drzwi do  mebli, Drzwi do  mebli wykonane z  materiałów nieme-
talowych, Drzwi do  mebli wykonane z  tworzyw sztucznych, Drzwi 
do  mebli ze  szkła, Drzwi do  szaf, Drzwi do  szafek, Drzwi przesuw-
ne do mebli, Drzwi przesuwne do szaf, Drzwi przezroczyste ze szkła 
do mebli, Drzwiczki do mebli, Ekrany działowe w formie mebli, Ekra-
ny [meble], Ekrany [meble] do  celów pokazowych, wystawowych, 
Elementy dzielące przestrzeń [meble], Elementy meblowe, Elementy 
mebli segmentowych, niemetalowe [meble], Elementy metalowe 
mebli segmentowych [meble], Elementy wnętrza szaf, Elementy wy-
kończeniowe szuflad, niemetalowe, Fronty do  szaf i  szafek, Fronty 
do  szafek, Fronty szuflad, Gabloty [inne niż chłodnicze szafy prze-
szklone], Gabloty szklane, Komódki z szufladami, Komody, Komody 
[meble], Komputerowe stanowiska pracy [meble], Konsole, Konso-
le [meble], Konstrukcje półek, nie z metalu [meble], Lady do celów 
prezentacji, Ławy [meble], Meble, Meble biurowe, Meble biurowe 
metalowe, Meble do przechowywania, Meble tapicerowane, Meble 
wielofunkcyjne, Meble wykonane z substytutów drewna, Meble wy-
konane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane ze stali, Półki meblo-
we, Metalowe drzwi do mebli, Metalowe przegródki do półek [części 
mebli], Metalowe przesłony [meble], Moduły biurkowe, Modułowe 
układy półek [meble], Moduły do przechowywania [meble], Nakładki 
siedzeniowe jako części mebli, Niemetalowe części mebli, Niemeta-
lowe części półek, Niemetalowe przegródki do półek, Niemetalowe 
przegródki do półek stanowiące części mebli, Niemetalowy osprzęt 
do szafek, Nogi do mebli, Nogi stołowe, Organizery do szuflad, Pa-
nele meblowe, Panele rozdzielające [przegrody], Parawany [meble], 
Parawany [meble] używane jako przepierzenia pokojów biurowych, 
Płyty meblowe, Podstawy stołów, Półki biurowe, Półki do przecho-
wywania [meble], Półki [meble], Półki metalowe, Półki na  książki, 
Półki niemetalowe [meble], Półki ścienne [meble], Półki ścienne [kon-
strukcje] z  materiałów niemetalowych, Półki ścienne [konstrukcje] 
metalowe, Przenośne biurka, Przenośne panele działowe [meble], 
Przenośne przepierzenia [meble], Przenośne ścianki biurowe, Regały, 
Regały do  przechowywania, Regały [meble], Regały metalowe, Re-
gały metalowe (systemy półkowe) [meble], Regały z metalu [meble], 
Ruchome biurka, Ruchome przepierzenia [meble], Ścianki działowe 
do biur [meble], Ścianki działowe do mebli, Ściany działowe [meble], 
Stanowiska pracy [meble], Stanowiska maszyn liczących, Stoliki, Sto-
liki kawowe, Stoły, Stoły biurowe, Stoły konferencyjne, Stoły marmu-
rowe, Stoły [meble], Szafki, Szafki [części zestawu], Szafki do przecho-
wywania, Szafki do przechowywania [meble], Szafki [meble], Szafki 
metalowe, Szafki na materiały biurowe [meble], Szafy, Szafki ścienne, 
Szafy [meble], Szafy na dokumenty w postaci mebli, Szuflady [czę-
ści mebli], Szuflady do  mebli, Wolnostojące przepierzenia [meble], 
Wolnostojące biurowe ścianki działowe, Wyroby stolarskie, Zestawy 
mebli, 42 Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo w zakresie de-
koracji wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble 
[projektowanie wnętrz], Doradztwo związane z wyborem tkanin de-

koracyjnych [projektowanie wnętrz], Projektowanie konstrukcyjne, 
Planowanie [projektowanie] biur, Planowanie przestrzenne [projek-
towanie] wnętrz, Profesjonalne doradztwo w  zakresie wzornictwa 
przemysłowego, Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie 
mebli, Projektowanie mebli biurowych, Projektowanie rozmieszcze-
nia mebli biurowych, Usługi planowania [projektowania] biur, Usługi 
w  zakresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, Wzornictwo 
przemysłowe, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie graficzne .

(111) 355789 (220) 2022 03 22 (210) 541291
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) KOWALCZYK DOROTA CTO, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CTO CENTRUM TANIEJ ODZIEŻY
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 26 .04 .01, 26 .04 .18
(510), (511) 35 Usługi w zakresie handlu odzieżą i dodatkami odzie-
żowymi, odzieżą sportową, galanterią skórzaną, obuwiem, biżuterią, 
torbami, tkaninami, zabawkami, nakryciami głowy, wyposażeniem 
domu, artykułami do  czyszczenia, akcesoriami samochodowymi, 
częściami samochodowymi, jednorazowymi wyrobami papiero-
wymi, artykułami papierniczymi, materiałami piśmiennymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej związane ze  sprzedażą odzieży i  dodatków 
odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  odzieżą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  odzieżą, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w  związku z  obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torba-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabaw-
kami, Usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  jednorazowymi wyrobami papierowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z  materiałami piśmiennymi, 
39 Transport samochodowy towarów .

(111) 355790 (220) 2022 03 22 (210) 541302
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 11
(732) PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROKAmer
(510), (511) 1 Półprodukty chemiczne do  użytku w  przemyśle, Ak-
tywne składniki chemiczne, Dodatki chemiczne, Chemikalia prze-
mysłowe, Substancje powierzchniowo czynne, Środki powierzch-
niowo czynne do  celów przemysłowych, Środki powierzchniowo 
czynne niejonowe do  użytku w  produkcji, Surfaktanty do  użytku 
w produkcji, Niejonowe mieszaniny detergentowe do użytku w pro-
cesach przemysłowych, Surfaktanty do użytku w mieszaninach de-
tergentowych, Środki zapobiegające wytwarzaniu się piany, Emul-
gatory, Dyspergatory, Plastyfikatory, Surfaktanty, Środki chemiczne 
do użytku w przemyśle papierniczym, Środki chemiczne do użytku 
w przemyśle włókienniczym, Środki chemiczne do użytku w prze-
myśle wydobywczym, Składniki i materiały chemiczne do zastoso-
wania w środkach detergentowych, Środki do mycia podczas proce-
sów produkcyjnych .
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(111) 355791 (220) 2022 03 22 (210) 541303
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 11
(732) PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROKAmina
(510), (511) 1 Środki chemiczne do użytku jako półprodukty w pro-
dukcji kosmetyków, środków toaletowych, środków do  higieny in-
tymnej i  osobistej, środków myjących i  preparatów czyszczących, 
Aktywne składniki chemiczne, Dodatki chemiczne, Chemikalia 
przemysłowe, Betainy do użytku w produkcji, Surfaktanty do użytku 
w produkcji, Substancje powierzchniowo czynne, Środki powierzch-
niowo czynne do celów przemysłowych, Emulgatory, Dyspergatory, 
Plastyfikatory, Surfaktanty, Płuczki wiertnicze, Produkty chemiczne 
do płynów wiertniczych, Środki chemiczne do użytku w drukarstwie, 
Środki spieniające, Substancje chemiczne do napowietrzania beto-
nu, Substancje chemiczne do stabilizacji piany .

(111) 355792 (220) 2022 03 23 (210) 541313
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODUCT OF GEORGIA SUPRA
(540) 

(591) szary, złoty, niebieski
(531) 05 .13 .06, 05 .13 .11, 25 .01 .15, 29 .01 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 33 Wino z Gruzji .

(111) 355793 (220) 2022 03 24 (210) 541401
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) HEUTE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Clean &GO
(540) 

(591) zielony, niebieski, beżowy
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .13, 02 .09 .15, 26 .13 .25
(510), (511) 11 Urządzenia do  sterylizacji, dezynfekcji i  odkażania, 
Aparaty do sterylizacji .

(111) 355794 (220) 2022 03 25 (210) 541408
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- 
-HANDLOWE KOMBINAT BUDOWLANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540) KB BETON
(540) 

(591) czerwony, szary
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 26 .13 .25
(510), (511) 19 Beton, Beton syntetyczny, Beton zbrojony, Beton 
do  odlewania, Beton gotowy do  użycia, Beton ogniotrwały, Beton 
przemysłowy do użytku w pracach w zakresie inżynierii lądowej, Be-
ton samopoziomujący do użytku w budownictwie, Zaprawy budow-
lane, Mieszanki cementowe, Bloczki betonowe, Słupy betonowe .

(111) 355795 (220) 2022 03 25 (210) 541409
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO- 
-HANDLOWE KOMBINAT BUDOWLANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOMBINAT MIESZKANIA I APARTAMENTY
(540) 

(591) czerwony, szary
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 26 .13 .25
(510), (511) 36 Finansowanie projektów deweloperskich, Inwestycje 
majątkowe [nieruchomości], Doradztwo w  zakresie nieruchomości, 
Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie nieruchomo-
ści, Organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, 
Organizowanie finansowania projektów budowlanych, Zarządzanie 
finansowe projektami budowlanymi, Inwestowanie w  nieruchomo-
ści, Inwestycje finansowe, 37 Budownictwo, Budownictwo miesz-
kaniowe, Konsultacje budowlane, Doradztwo inżynieryjne [bu-
downictwo], Usługi doradztwa budowlanego, Nadzór budowlany, 
Informacja budowlana .

(111) 355796 (220) 2022 02 11 (210) 539763
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) CENTRUM MEDYCZNE DIETLA 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRAKOWSKI PUNKT WIDZENIA Spotkania Okulistyczne
(540) 

(591) szary, ciemnoszary, fioletowy, zielony
(531) 26 .03 .23, 26 .11 .03, 26 .11 .25, 26 .04 .02, 26 .04 .05, 26 .04 .16, 
24 .17 .02, 26 .07 .25, 27 .05 .01, 29 .01 .14
(510), (511) 35 Zarządzanie administracyjne klinikami medycznymi, 
Skomputeryzowane zarządzanie dokumentacją i aktami medyczny-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku ze sprzętem 
i  urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży artykułów i  sprzętu 
optycznego, Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej środków far-
maceutycznych, sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Do-
radztwo biznesowe, Doradztwo zawiązane z  zarządzaniem, w  tym 
zarządzaniem działalnością medyczną, Zarządzanie personelem, 
Organizowanie i  prowadzenie targów handlowych oraz wystaw 
i  pokazów w  celach handlowych i  reklamowych, Porady odnośnie 
prowadzenia działalności, Handlowe informacje i porady udzielane 
konsumentom w wyborze towarów i usług, Usługi w zakresie wywia-
du rynkowego, 40 Wytwarzanie soczewek okularowych na  zamó-
wienie, Szlifowanie i  polerowanie szkła do  okularów, 41 Nauczanie 
i szkolenia, w tym szkolenia w dziedzinie medycyny i okulistyki, Or-
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ganizowanie i  prowadzenie konferencji i  sympozjów, Usługi nauki 
na odległość świadczone online, Zapewnianie seminariów i kursów 
szkoleniowych online, Udzielanie informacji edukacyjnych online 
z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Publi-
kowanie tekstów medycznych, Publikowanie prac naukowych zwią-
zanych z technologią medyczną, Doradztwo w zakresie szkoleń me-
dycznych, 42 Badania naukowe, w tym badania medyczne i kliniczne, 
Udzielania informacji i danych związanych z badaniami i  rozwojem 
medycznym i  weterynaryjnym, Udzielanie informacji na  temat ba-
dań medycznych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań 
klinicznych, Próby kliniczne, Usługi doradcze w  dziedzinie techno-
logii, Badania dotyczące technologii, Usługi badawcze w dziedzinie 
medycyny i farmakologii, Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie 
medycyny prowadzone dla osób trzecich, Doradztwo i badania na-
ukowe z zakresu biologii, Usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, 
Usługi w  zakresie technologii informacyjnej na  użytek przemysłu 
farmaceutycznego i  ochrony zdrowia, Laboratoria medyczne, Pro-
jektowanie i  opracowywanie technologii medycznej, Usługi kali-
bracji w zakresie urządzeń medycznych, Projektowanie i opracowy-
wanie oprogramowania komputerowego do  użytku z  technologią 
medyczną, 44 Ośrodki zdrowia, Pomoc medyczna, Konsultacje me-
dyczne, Salony optyczne, Usługi doradcze w zakresie zdrowia i pro-
blemów medycznych, Usługi klinik i  centrów medycznych, Usługi 
medyczne, w tym badania i poradnictwo medyczne, Udzielnie infor-
macji medycznej, Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, 
Usługi diagnostyki medycznej, Wypożyczanie sprzętu medycznego 
i  służącego ochronie zdrowia, Usługi okulistyczne, Usługi przeno-
śnych klinik medycznych .

(111) 355797 (220) 2022 02 28 (210) 540426
(151) 2022 07 20 (441) 2022 03 28
(732) ARTVINYL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalwaria Zebrzydowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALU CUBE PÓŁKI TWOJEGO PROJEKTU
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 26 .04 .01, 26 .04 .09, 26 .04 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 20 Meble .

(111) 355798 (220) 2022 03 16 (210) 540977
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) NORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Drawski Młyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NORIS JAKOŚĆ KTÓRĄ STWORZYŁA NATURA
(510), (511) 29 Gotowe dania warzywne, Głęboko mrożone dania 
warzywne, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona 
roślin strączkowych, 31 Grzyby, Rośliny i ich świeże produkty, Płody 
rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, 40 Przetwarzanie 
żywności i napojów, Przetwarzanie żywności .

(111) 355799 (220) 2022 01 10 (210) 538526
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) CITRONEX TRANS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgorzelec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CITRONEX dp DYSKONT PALIWOWY

(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .12, 01 .15 .23
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  paliwami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  paliwami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi handlu 
detalicznego związane z  napojami alkoholowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  tytoniem, Promowanie sprzedaży towarów 
i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, 
43 Usługi w  zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w  zakresie 
sprzedaży posiłków na wynos, Przygotowywanie posiłków i napojów .

(111) 355800 (220) 2022 02 22 (210) 540189
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) FLORKIEWICZ MAREK, Gąbin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PGR KOSZELEW
(540) 

(591) brązowy, ciemnobrązowy, złoty
(531) 15 .07 .01, 15 .07 .15, 15 .07 .21, 27 .05 .01, 29 .01 .13, 05 .07 .02
(510), (511) 1 Podłoża hodowlane dla roślin, Podłoża hodowlane 
do  ogrodnictwa, Nawozy do  roślin, Odżywki dla roślin, Preparaty 
do regulacji wzrostu roślin, Preparaty do wzmacniania roślin, 3 Środki 
do czyszczenia liści roślin, 12 Powozy konne, 16 Programy imprez, 21 
Donice do roślin, Donice na rośliny, Doniczki do roślin, Gąbki roślinne, 
Gąbki roślinne [luffa], 26 Sztuczne rośliny, Sztuczne rośliny inne niż 
choinki, 28 Rośliny zabawkowe, Modele roślin w zmniejszonej skali, 29 
Konserwowe rośliny strączkowe, Dyniowate [rośliny, konserwowane], 
Oleje roślinne do  celów spożywczych, Nasiona roślin strączkowych 
w  puszce, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i  nasiona 
roślin strączkowych, Roślinne substytuty mleka, Pasty na bazie roślin 
strączkowych, Rośliny strączkowe przetworzone, Suche nasiona roślin 
strączkowych, Tłuszcze roślinne do celów spożywczych, 31 Aloes [ro-
ślina], Cebulki roślin, Cebulki roślin do użytku w rolnictwie, Cebulki ro-
ślin do celów ogrodniczych, Drzewa [rośliny], Len [siemię lniane] rośli-
ny, Nasiona roślin, Nasiona roślin strączkowych [karma dla zwierząt], 
Nasiona posiane w nośnikach do rozmnażania w celu obsiewania tra-
wą pomiędzy roślinami, Nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, 
Naturalne jadalne rośliny [nieprzetworzone], Naturalne rośliny i kwia-
ty, Nieprzetworzone uprawne rośliny cukrowe, Odpadki roślinne jako 
surowiec, Rośliny, Rośliny do  akwariów [żywe], Rośliny do  stawów 
[żywe], Rośliny domowe, Rośliny doniczkowe, Rośliny i ich świeże pro-
dukty, Rośliny kwitnące, Rośliny liściaste, Rośliny naturalne (żywe), Ro-
śliny pnące, Rośliny strączkowe, Rośliny suszone, Rośliny suszone 
do dekoracji, Rośliny świeże, Rośliny ze szkółki roślinnej, Rośliny zielo-
ne naturalne do dekoracji, Rośliny żywe, Róże [rośliny], Sadzonki roślin, 
Świeże nasiona roślin strączkowych, Świeże rośliny strączkowe, Świeży 
owoc derenia (Sansuyu) jako żywa roślina, Trawy [rośliny], Złocień [ro-
ślina], Żywe rośliny do akwariów, Żywe rośliny wraz z mikroorganizma-
mi symbiotycznymi, Żywe rośliny owocowe, 35 Marketing imprez i wy-
darzeń, Organizowanie i  prowadzenie promocyjnych imprez 
marketingowych na rzecz osób trzecich, Organizacja i przeprowadza-
nie imprez reklamowych, Organizowanie imprez, wystaw, targów i po-
kazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Organi-
zowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, Organizowanie 
promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele do-
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broczynne, Organizowanie i prowadzenie imprez związanych ze sprze-
dażą bydła, Organizowanie i  prowadzenie dla osób trzecich imprez 
związanych ze sprzedażą inwentarza żywego i bydła zarejestrowane-
go i przeznaczonego na sprzedaż, Organizowanie i prowadzenie im-
prez związanych ze  sprzedażą inwentarza żywego, Organizacja wy-
staw kwiatów i  roślin do  celów handlowych lub reklamowych, 36 
Dzierżawa lub wynajem budynków, Dzierżawa i  wynajem pomiesz-
czeń handlowych, Wynajem budynków, Wynajem pomieszczeń han-
dlowych, Wynajem sal wystawowych, 39 Transport roślin, 41 Organi-
zowanie pokazów jazdy konnej, Wystawy roślin, Organizowanie 
rozrywki podczas uroczystości weselnych, Imprezy kulturalne, Impre-
zy taneczne, Imprezy z  degustacją win w  celach edukacyjnych, Do-
radztwo w  zakresie planowania imprez specjalnych, Obsługa gości 
na  imprezach rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez 
szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych 
na żywo, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Orga-
nizacja imprez i konkursów sportowych, Organizacja imprez kultural-
nych i artystycznych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja 
imprez rozrywkowych typu cosplay, Informacja o  imprezach rozryw-
kowych, Informacja o  biletach na  imprezy rozrywkowe, Organizacja 
imprez sportowych, Organizacja imprez sportowych w dziedzinie piłki 
nożnej, Organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizowanie 
imprez edukacyjnych, Organizowanie imprez gimnastycznych, Orga-
nizowanie imprez i zawodów sportowych, Organizowanie imprez ły-
żwiarskich, Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie im-
prez piłkarskich, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie 
imprez rowerowych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kultural-
nych, Organizowanie imprez sportowych, Organizowanie imprez 
sportowych, zawodów i turniejów sportowych, Organizowanie imprez 
sportowych i konkursów, z udziałem zwierząt, Organizowanie imprez 
tanecznych, Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Organi-
zowanie imprez w  celach kulturalnych, rozrywkowych i  sportowych, 
Organizowanie imprez w celach kulturalnych, Organizowanie imprez 
w zakresie sportów elektronicznych, Organizowanie zajęć sportowych 
i imprez sportowych, Organizowanie społecznych imprez sportowych 
i kulturalnych, Organizowanie zawodów i imprez sportowych, Organi-
zowanie zawodów sportowych i  imprez sportowych, Planowanie 
i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Planowanie specjalnych imprez, 
Prezentacja imprez rozrywkowych na żywo, Produkcja imprez sporto-
wych na potrzeby telewizji, Prowadzenie imprez kulturalnych, Prowa-
dzenie imprez edukacyjnych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, 
Prowadzenie imprez rozrywkowych na  żywo, Prowadzenie imprez 
sportowych na żywo, Prowadzenie imprez w zakresie sportów elektro-
nicznych na żywo, Przeprowadzanie imprez sportowych, Przygotowy-
wanie imprez sportowych, Realizacja imprez rozrywkowych na żywo, 
Rezerwacja biletów na  imprezy rozrywkowe, Rezerwacja biletów 
na imprezy kulturalne, Rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, Re-
zerwacja sal na imprezy rozrywkowe, Rezerwowanie miejsc na pokazy 
i imprezy sportowe, Rozrywka podczas przerw w trakcie imprez spor-
towych, Rezerwowanie osobistości sportu na imprezy (usługi organi-
zatora), Sędziowanie na imprezach sportowych, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu na imprezy sportowe, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
na imprezy sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz progra-
my z nagrodami, Udzielanie informacji na temat rozrywki i imprez roz-
rywkowych za pośrednictwem sieci online i Internetu, Usługi agencji 
sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, Usługi doradcze w zakre-
sie organizowania imprez sportowych, Usługi imprez muzycznych 
na żywo, Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, Usługi in-
formacyjne dotyczące biletów na imprezy w zakresie sportów elektro-
nicznych, Usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i  im-
prez specjalnych, Usługi rezerwacji i  przedsprzedaży biletów 
na  imprezy w  zakresie sportów elektronicznych, Usługi rozrywkowe 
świadczone podczas przerw w trakcie imprez sportowych, Usługi roz-
rywkowe w postaci imprez łyżwiarskich, Usługi rozrywkowe w postaci 
organizowania społecznych imprez rozrywkowych, Usługi rozrywko-
we w  postaci organizacji społecznych imprez rozrywkowych, Usługi 
w zakresie dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, Usługi technika 
oświetlenia na potrzeby realizacji imprez, Usługi w zakresie firmowych 
imprez dla klientów lub pracowników (rozrywka), Usługi w zakresie in-
żynierii dźwięku do obsługi imprez, Usługi w zakresie nabywania bile-
tów na  imprezy rozrywkowe, Usługi w  zakresie nabywania biletów 
na imprezy sportowe, Usługi w zakresie organizowania imprez piłkar-
skich, Wynajem sprzętu do użytku na imprezach sportowych, Wypoży-
czanie sprzętu do użytku na imprezach gimnastycznych, Wypożycza-
nie sprzętu do użytku na imprezach lekkoatletycznych, Wyrównywanie 

szans [handicap] podczas imprez sportowych, Zamawianie artystów 
estradowych na  imprezy (usługi organizatora), Zapewnianie imprez 
rekreacyjnych, Zarządzanie imprezami na rzecz klubów sportowych, 
43 Obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami 
i transportem (catering), Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, Orga-
nizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Usługi cateringu specjalizu-
jącego się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, degustacji i im-
prez publicznych, Usługi cateringu specjalizującego się w  ręcznym 
krojeniu szynki podczas wesel i prywatnych imprez, Usługi cateringu 
zewnętrznego, Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], Organizacja 
przyjęć weselnych [żywność i napoje], Wynajem wakacyjnych miejsc 
noclegowych, Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Impre-
zy firmowe [zapewnianie jedzenia i  napojów], Udostępnianie obiek-
tów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedze-
nia, 44 Doradztwo związane z hodowlą zwierząt, Hodowla zwierząt, 
Hodowla psów, Hodowla koni czystej krwi, Wypożyczanie hodowla-
nych zwierząt gospodarskich, Zwierzęta (Hodowla-), Hodowanie ro-
ślin, Kultywacja roślin uprawnych, Pielęgnowanie roślin doniczkowych, 
Sadzenie roślin, Siew roślin uprawnych, Udzielanie informacji związa-
nych z  wypożyczaniem roślin doniczkowych, Uprawa roślin, Usługi 
doradcze związane z uprawą roślin, Wynajem zwierząt i roślin, Wypo-
życzanie roślin, Wypożyczanie roślin do wnętrz, Wypożyczanie roślin 
doniczkowych, Usługi z zakresu szkółek roślin, Zapewnianie przeno-
śnych toalet na imprezy, Zapewnianie zaplecza medycznego podczas 
imprez sportowych, 45 Doradztwo związane z ochroną nowych od-
mian roślin, Służby bezpieczeństwa podczas imprez publicznych .

(111) 355801 (220) 2022 03 14 (210) 540880
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) SOLUTION PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLUTION ONE INVESTMENT FUND
(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 29 .01 .12, 24 .01 .03, 14 .05 .02, 27 .05 .05, 27 .05 .17
(510), (511) 35 Badania biznesowe, Badania rynkowe, Badania w za-
kresie biznesu, Wyceny handlowe, Ekonomiczne prognozy, 36 Han-
del walutami i wymiana walut, Inwestycje finansowe, Inwestycje ka-
pitałowe, Opracowywanie kosztorysów do  celów wyceny kosztów, 
Organizowanie finansowania projektów budowlanych, Pożyczki [fi-
nansowanie], Transakcje finansowe, Udostępnianie informacji finan-
sowych za pośrednictwem strony internetowej, Usługi finansowania, 
Zarządzanie finansami, Działalność finansowa, Usługi finansowych 
funduszy inwestycyjnych, 41 Publikowanie materiałów edukacyj-
nych i informacji związanych z bankowością, inwestycjami, zarządza-
niem funduszami i  finansami, Publikacja elektroniczna materiałów 
edukacyjnych i informacji związanych z bankowością, inwestycjami, 
zarządzaniem funduszami i finansami .

(111) 355802 (220) 2022 01 26 (210) 539121
(151) 2022 07 22 (441) 2022 04 04
(732) SZNYTERMAN-ŁABĘCKA DOROTA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DS Szczęście Zdrowie Bogactwo
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 05 .05 .21, 26 .01 .01, 26 .01 .03, 26 .01 .16, 01 .15 .05, 27 .05 .01, 29 .01 .13
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(510), (511) 3 Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki naturalne, 5 Su-
plementy diety, Suplementy ziołowe, Ekstrakty roślinne i  ziołowe 
do celów leczniczych, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Kremy 
ziołowe do  celów medycznych, 20 Poduszki do  podpierania gło-
wy, Poduszki przystosowane do  podtrzymywania twarzy (inne niż 
do  użytku medycznego), Poduszki wspierające szyję, Poduszeczki 
podtrzymujące kark inne niż do  celów medycznych lub chirurgicz-
nych, Poduszki z wypełnieniem, Ewentualnie: poduszki wypełnione 
łuskami gryki, kulkami silikonowymi, Pościel, oprócz bielizny po-
ścielowej, Materace, 25 Buty do jogi, Skarpetki do jogi, Topy do jogi, 
Koszulki do jogi, Spodnie do jogi, 27 Maty do jogi, 28 Koła do jogi, 
Bloczki do  jogi, Paski do  jogi, Chusty do  jogi, Piłki gimnastyczne 
do jogi, 29 Herbaty, Herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, 
30 Przyprawy, Zioła suszone, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej: kosmetyki, suplementy diety, herbaty ziołowe, kremy ziołowe, 
poduszki, pościel, materace, koszulki, buty, skarpetki, spodnie, akce-
soria do  jogi, podręczniki, zioła, przyprawy, 41 Trening jogi, Usługi 
edukacyjne związane z  jogą, Prowadzenie warsztatów (szkolenia), 
Prowadzenie kursów, Treningi zdrowotne i  treningi fitness, Prowa-
dzenie zajęć fitness, Usługi fitness klubów, 44 Terapia ajurwedyjska .

(111) 355803 (220) 2022 02 15 (210) 539907
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) MAKOWSKI MACIEJ MONIDIA STUDIO, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 

(591) różowy, niebieski, czarny, żółty, jasnobrązowy, biały
(531) 22 .01 .06, 22 .01 .10, 02 .07 .23, 02 .09 .04, 02 .09 .07, 02 .09 .08, 
02 .09 .25, 01 .15 .15, 09 .09 .03, 09 .09 .05, 26 .11 .03, 26 .11 .13, 14 .01 .02, 
14 .01 .03, 29 .01 .15
(510), (511) 41 Rozrywka teatralna, rozrywka filmowa, rozrywka 
z udziałem muzyki, rozrywka w postaci przedstawień objazdowych, 
administrowanie usługami rozrywkowymi, informowanie o  impre-
zach rozrywkowych, kabarety, kształcenie i  szkolenia w  dziedzinie 
muzyki i  rozrywki, obsługa gości na  imprezach rozrywkowych, or-
ganizacja i  prezentacja widowisk, organizacja i  przeprowadzenie 
imprez rozrywkowych, organizacja imprez kulturalnych i  artystycz-
nych, organizowanie festiwali, organizacja widowisk, organizowa-
nie przedstawień, organizowanie spektakli rozrywkowych, pisanie 
piosenek, planowanie sztuk teatralnych lub spektakli muzycznych, 
prezentacja dzieł teatralnych, prezentacja recitali, produkcja przed-
stawień, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja 
sztuk, produkcja widowisk, Prowadzenie występów rozrywkowych 
w postaci sztuk scenicznych, rezerwacje biletów na imprezy rozryw-
kowe, Udostępnianie rozrywki wideo za  pomocą strony interneto-
wej, Usługi artystów estradowych, usługi kabaretowe, Widowiska 
teatralne zarówno animowane, jak i z udziałem aktorów, Zarządzanie 
stroną artystyczną spektakli teatralnych .

(111) 355804 (220) 2022 03 02 (210) 540563
(151) 2022 07 28 (441) 2022 04 04
(732) ZUBIK-BORUCKA JOANNA, ZUBIK TOMASZ 
KATALOGMARZEŃ .PL SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Katalog Prezentów
(510), (511) 41 Usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi 
rozrywkowe, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozryw-
kowych lub kulturalnych, Zapewnianie rankingów użytkowników 
w  celach rozrywkowych lub kulturalnych, Informacja o  imprezach 
rozrywkowych, Informacja o rekreacji .

(111) 355805 (220) 2022 03 15 (210) 540966
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) Unilever IP Holdings B .V ., Rotterdam (NL)
(540) (znak słowny)
(540) LET IT BEEF
(510), (511) 29 Substytuty mięsa, Substytuty mięsa na bazie warzyw, 
roślin strączkowych lub soi, Formowane teksturowane białko roślin-
ne do stosowania jako substytut mięsa, Wegańskie paski wołowe .

(111) 355806 (220) 2022 03 15 (210) 540968
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) T&P FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) ciemnoniebieski, ciemnoczerwony
(531) 26 .01 .01, 26 .01 .06, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Rachunkowość, Księgowość, 36 Doradztwo finanso-
we, Usługi doradztwa podatkowego .

(111) 355807 (220) 2022 03 18 (210) 541075
(151) 2022 08 03 (441) 2022 04 11
(732) BRANDS DR GERARD INTERNATIONAL  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Artur
(540) 

(591) biały, czerwony, żółty
(531) 02 .09 .01, 26 .04 .06, 26 .04 .18, 26 .04 .16, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 
29 .01 .13, 24 .09 .01
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i  ciasteczka, Słody-
cze czekoladowe, Słodycze o  smaku owocowym, Wyroby cukierni-
cze w  polewie czekoladowej, Wyroby cukiernicze z  mąki, Artykuły 
spożywcze ze zbóż, Batoniki, Batoniki zbożowe będące zamiennika-
mi posiłków, Batony zbożowe i  energetyczne, Biszkopty, Podłużne 
biszkopty [ciastka], Pastylki [wyroby cukiernicze], Ciastka, Ciastka 
czekoladowe, Ciastka z  kremem, Wyroby piekarnicze i  cukiernicze 
zawierające kremy, Kruche ciastka maślane z  polewą czekoladową, 
Ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, Ciasteczka, Ciasteczka ma-
ślane, Słodycze [cukierki], Czekolada, Czekoladowe wyroby cukierni-
cze nielecznicze, Wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, Pralinki, 
Herbatniki, Herbatniki czekoladowe, Herbatniki [słodkie lub słone], 
Herbatniki petit-beurre, Herbatniki w  polewie czekoladowej, Her-
batniki o smaku owocowym, Piernik, Pierniczki, Nielecznicze draże, 
Krakersy, Słone krakersy, Kruche ciasto, Kruche ciastka (herbatniki), 
Precelki, Precle pokryte czekoladą, Wafelki, Jadalne wafle, Wafelki 
w polewie czekoladowej, Rurki waflowe [ciastka], Makaroniki [wyro-
by cukiernicze], Potrawy na bazie mąki, Wyroby cukiernicze na bazie 
migdałów, Wyroby cukiernicze na  bazie orzechów arachidowych, 
Przekąski na bazie zbóż, Przekąski słone na bazie mąki, Wyroby cu-
kiernicze do dekoracji świątecznych choinek .

(111) 355808 (220) 2022 03 29 (210) 541511
(151) 2022 08 03 (441) 2022 04 19
(732) MROZIŃSKI ŁUKASZ FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 
-USŁUGOWA CURANT /F .P .H .U . CURANT/, Częstochowa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RECEPTOVO PODMIOT MEDYCZNY
(540) 

(591) biały, szary, zielony
(531) 26 .11 .09, 26 .11 .08, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 38 Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych 
i portali, Udostępnianie elektronicznych połączeń wideo, 44 Usługi 
farmaceutyczne, Usługi doradcze i informacyjne świadczone za po-
średnictwem Internetu, związane z  produktami farmaceutycznymi, 
Usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla 
pacjentów, Usługi informacji medycznej, Usługi informacji medycz-
nej świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi telemedyczne, 
Udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, Usłu-
gi medyczne w  zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na  odle-
głość [tele-reporting], Usługi medyczne, Usługi medyczne w zakresie 
oceny stanu zdrowia .

(111) 355809 (220) 2022 03 30 (210) 541544
(151) 2022 08 03 (441) 2022 04 19
(732) GETSALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Żołędowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Crazy Coral
(510), (511) 21 Akwaria, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
akwarystyki morskiej, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akwa-
rystyki morskiej, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów 
do akwariów morskich, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akce-
soriów do akwariów morskich, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
koralowców, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie koralowców, 
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie bezkręgowców, Usługi sprze-
daży detalicznej w  zakresie bezkręgowców, Usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie ryb morskich, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie ryb morskich, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie pokarmu 
dla zwierząt akwariowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
pokarmu dla zwierząt akwariowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie hydrauliki, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie hydrau-
liki, 44 Usługi hodowli koralowców, Usługi w  zakresie akwarystyki 
morskiej, Usługi w  zakresie zakładania, utrzymania i  konserwacji 
akwariów morskich .

(111) 355810 (220) 2022 02 15 (210) 539926
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Herkules
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania 
dźwięku, obrazu i  filmowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy fil-
mowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, 
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystoso-
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa-
rzaczach CD, DVD, Zapisane nośniki obrazu i dźwięku, Gry kompute-
rowe, Interaktywne gry komputerowe, Gry elektroniczne, Urządzenia 
do  nagrywania, zapisywania, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, 
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfro-
wej, Elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru prze-
kazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i  światłowodowego, 
Nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, Odbiorni-
ki telewizyjne i radiowe, Odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudo-
wanym dekoderem sygnału, Urządzenia do  odkodowywania zako-
dowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, Zestawy 
aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kana-
łów telewizji satelitarnej, Zestawy aparaturowe zawierające dekoder 
i  nagrywarkę do  zapisywania programów telewizyjnych i  dźwięko-
wych-rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym 
PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty reje-

strator obrazu), Programy komputerowe, Programy komputerowe 
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i  zakup towarów 
za  pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, Programy 
do  prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane 
do  użycia z  odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputero-
wym, Programy komputerowe do  obsługi interaktywnej telewizji, 
Urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, Ante-
ny radiowe i telewizyjne, Urządzenia do zapisywania, zapamiętywa-
nia i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci pli-
ków w  formacie elektronicznym, Aparaty telefoniczne, Monitory, 
Komputery i  urządzenia towarzyszące, Komputery przystosowane 
do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziem-
nym, satelitarnym, cyfrowym, 35 Usługi w zakresie reklamy: organi-
zacja i  prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i  sprzedaż 
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, 
Usługi produkcji audycji i  filmów reklamowych dla radia, telewizji, 
kina, Internetu, Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospek-
tów i  próbek reklamowych, organizacji pokazów i  wystaw handlo-
wych/reklamowych: usługi badania opinii publicznej, badania rynku 
mediów i reklamy, Udzielanie informacji w sprawach działalności go-
spodarczej, Pozyskiwanie i  przekazywanie informacji o  działalności 
gospodarczej, Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, 
Sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej 
i handlowej, Usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej, 
sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży: 
programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwię-
ku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmo-
wej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w  for-
macie cyfrowym, w  wersji przystosowanej do  odtwarzania 
w  komputerach multimedialnych, w  przenośnych odtwarzaczach 
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier kom-
puterowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do na-
grywania, zapisywania, odtwarzania i  reprodukcji dźwięku, obrazu, 
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elek-
trycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu sa-
telitarnego, naziemnego, kablowego i  światłowodowego, nadajni-
ków sygnału naziemnego, kablowego i  satelitarnego, Odbiorników 
telewizyjnych i  radiowych, odbiorników telewizyjnych i  radiowych 
z wbudowanym dekoderem sygnału, Urządzeń do odkodowywania 
zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji, 
zestawów aparaturowych zawierających dekoder i  interaktywną 
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturo-
wych zawierających dekoder i  nagrywarkę do  zapisywania progra-
mów telewizyjnych i  dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów pa-
pierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, 
gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia 
wnętrz, Usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów 
z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki 
jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek 
samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, 
daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizy-
tówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, my-
szy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galan-
teria odzieżowa damska i  męska, galanteria skórzana, galanteria 
papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje 
dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, 
krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkol-
ne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kom-
paktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, or-
ganizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, 
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, pleca-
ki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, po-
krowce na  telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, 
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony 
przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje 
dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki, 
torciki, trąbki, tshirty, wizytowniki, wody perfumowane i  perfumy, 
worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścien-
ne, zegarki, znaczki z  logo, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi 
agencji informacyjnej: zbieranie i  rozpowszechnianie informacji, 
Usługi emisji sygnału radiowego i  telewizyjnego, Usługi rozpo-
wszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów doku-
mentalnych i  fabularnych, widowisk rozrywkowych i  sportowych 
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, Usługi: emisji telewi-
zyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przeka-
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zu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, 
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i infor-
macji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, Usługi ko-
munikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemne-
go, kablowego i  światłowodowego, Usługi telekomunikacyjne 
spersonalizowane-zakres dostępu do  treści informacyjnych i  usług 
indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wy-
korzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu 
wyboru: usług, uczestniczenia w  grach, konkursach, głosowaniach 
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informa-
cji od i do klienta, Usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsłu-
gi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunika-
cję z klientem, Usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem 
wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej se-
lekcji programów które mają być nagrywane, Usługi emisji i transmi-
sji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, Usłu-
gi dostarczania informacji on-line z  komputerowych baz danych, 
Umożliwianie dostępu do  stron www za  pośrednictwem przekazu 
telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, Udzielanie 
informacji i  usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych 
usług, Dostarczanie dostępu do Internetu, Wynajem miejsca na stro-
ny www, Usługi poczty elektronicznej, Organizacja i przekazywanie 
serwisów internetowych www, Dostarczanie dostępu do  plików 
w  formacie elektronicznym w  Internecie, Dostarczanie dostępu 
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Interne-
cie, Wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału 
telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych, 
urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analo-
gowego, Zapewnienie dostępu do  sieci LAN-przesyłanie danych 
z  i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu 
za  pośrednictwem tej sieci, Umożliwianie dostępu do  krajowych 
i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, Usługi udo-
stępniania dostępu do  krajowych i  międzynarodowych serwisów 
i portali internetowych, 41 Usługi rozrywki i nauczania: organizacja 
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produk-
cja filmów dokumentalnych i  fabularnych, reportaży, programów 
telewizyjnych, organizacji teleturniejów i  konkursów, organizacja 
audycji z  interaktywnym udziałem widzów, Dostarczanie rozrywki 
i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, 
Dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych 
w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, Usługi wy-
najmowania sprzętu do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu, 
Dostarczanie informacji o  rozrywce, edukacji programach radio-
wych i telewizyjnych, imprezach sportowych, Usług automatyczne-
go zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami 
odbiorców i  następnie odtwarzanie ich  w  czasie wybranym przez 
odbiorcę, Usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i  obrazu 
w  postaci plików w  formacie elektronicznym ze  stron www przez 
Internet, Usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, 
organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, Usługi or-
ganizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre-
acyjnych, Usługi wydawnicze: publikowanie książek i  innych mate-
riałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, 
gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci interneto-
wej, Usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyj-
nej i filmowej, 42 Opracowywanie i wdrażanie programów kompu-
terowych, Usługi projektowe, doradcze, konsultacyjne, informacyjne 
i rozwojowe dotyczące oprogramowania komputerowego, Opraco-
wywanie ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komu-
nikacji społecznej, Prowadzenie badań w dziedzinie usług medial-
nych-prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania 
i  wdrażania nowych technologii w  dziedzinie usług medialnych, 
Opracowywanie i przekazywanie prognoz pogody, Usługi kawiare-
nek internetowych (wynajem komputerów), Hosting i administracja 
serwerów internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowa-
nia oprogramowania operacyjnego on-line nie do pobrania do sieci 
i serwerów komputerowych .

(111) 355811 (220) 2022 01 21 (210) 538913
(151) 2022 06 23 (441) 2022 02 28
(732) AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WelBodyMat

(540) 

(591) złoty
(531) 26 .01 .18, 27 .05 .01, 29 .01 .02
(510), (511) 10 Urządzenia i  przyrządy do  fizjoterapii, Urządzenia 
do  masażu, Urządzenia do  masażu szyi i  ramion, Elektryczne urzą-
dzenia do masażu do użytku osobistego .

(111) 355812 (220) 2022 01 21 (210) 538924
(151) 2022 06 23 (441) 2022 02 28
(732) IRONIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MORTAL CODING
(540) 

(591) czarny, biały, zielony, niebieski, czerwony, pomarańczowy
(531) 02 .01 .02, 02 .01 .15, 26 .07 .17, 26 .07 .19, 26 .04 .09, 01 .03 .01, 
01 .03 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .15
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe przeznaczone 
do  sprawdzania wiedzy programistycznej, 41 Teleturnieje dla pro-
gramistów, Produkcja, organizacja i udostępnianie online turniejów 
dla programistów .

(111) 355813 (220) 2022 01 24 (210) 538979
(151) 2022 06 22 (441) 2022 02 28
(732) RESTAURATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARY MŁYN PIEROGARNIA
(540) 

(591) brązowy
(531) 07 .01 .13, 27 .05 .01, 29 .01 .07
(510), (511) 29 Dżemy, Dziczyzna, Flaki, Kiszone warzywa [kimchi], 
Koncentraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania, Koncen-
traty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, Mięso konserwo-
wane, Owoce konserwowane, Owoce przetworzone, Pasta z owoców 
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tłoczonych, Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pierożki na bazie 
ziemniaków, Smalec, Soki roślinne do  gotowania, Zupy, 30 Chleb, 
Ciasta, Esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje ete-
ryczne i  olejki eteryczne, Gofry, Herbata, Kanapki, Kawa, Keczup, 
Kluski gnocchi, Makaroniki [wyroby cukiernicze], Mięsne sosy, Miód, 
Mięso zapiekane w  cieście, Naleśniki, Napoje na  bazie kawy, Ocet, 
Pielmieni [pierogi z  nadzieniem mięsnym], Pierożki na  bazie mąki, 
Placki, Pizza, Podpłomyki na bazie ziemniaków, Przyprawy smakowe 
(sosy, marynaty), Puddingi, Słodycze owocowe, Sosy do makaronów, 
Syropy i  melasa, Tarty (z  owocami), Wyroby cukiernicze, 32 Kwas 
chlebowy [napoje bezalkoholowe], Lemoniada, Napoje bezalkoho-
lowe na  bazie suszonych owoców, Napoje bezalkoholowe o  sma-
ku herbaty, Napoje na  bazie owoców lub warzyw, Soki warzywne 
[napoje], Syropy do  napojów, 35 Doradztwo w  dziedzinie strategii 
komunikacyjnych public relations, Doradztwo w  dziedzinie strate-
gii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie organizowania 
i  prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie 
zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania persone-
lem, Organizacja wydarzeń komercyjnych, Pomoc przy zarządzaniu 
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradcze w  zarządza-
niu działalnością gospodarczą, 39 Dostawa towarów, 41 Kształcenie 
praktyczne [pokazy], Planowanie przyjęć [rozrywka], Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, 
Organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowa-
nie imprez w celach rozrywkowych, Przekazywanie know-how [szko-
lenia], Przekazywanie wiedzy biznesowej i know-how [szkolenie], 43 
Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Biura zakwaterowania [hotele, 
pensjonaty], Informacje i  doradztwo w  zakresie przygotowywania 
posiłków, Obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, produk-
tami i transportem, Usługi barowe, Usługi recepcji na potrzeby tym-
czasowego zakwaterowania [wydawanie kuczy], Usługi restauracji 
sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracyjne, Wynajmowa-
nie sal na zebrania .

(111) 355814 (220) 2022 01 24 (210) 538989
(151) 2022 06 22 (441) 2022 02 28
(732) TENEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Puchały (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLAM SKIN
(540) 

(531) 01 .15 .15, 27 .05 .01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do  włosów, Preparaty do  wło-
sów, Kosmetyki do pielęgnacji urody .

(111) 355815 (220) 2022 02 01 (210) 539270
(151) 2022 06 22 (441) 2022 02 21
(732) GAMRAT RAFAŁ, Zabagnie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINNICA HARMONIA EST . 2022
(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .07 .01
(510), (511) 31 Winogrona świeże, Świeże winogrona do  produk-
cji wina, Wytłoki z  owoców, Sadzonki, Sadzonki do  zasadzenia, Sa-
dzonki roślin, Winorośle, 33 Napoje alkoholowe, Owocowe wina 
musujące, Cydr, Miód pitny, Nalewki alkoholowe, Napoje alkoholowe 
(z wyjątkiem piwa), Napoje alkoholowe z owoców, Wina alkoholowe, 

Wina, Destylowane napoje, Wina (w szczególności): wina białe, wina 
czerwone, wina różowe, wina deserowe, wina musujące, wina grza-
ne, wina słodkie, wina wzmacniane, wina stołowe, 35 Usługi handlu 
detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związa-
ne z  napojami alkoholowymi (z  wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  napojami alkoholowymi (z  wyjątkiem piwa), 
44 Uprawa winogron do produkcji wina, Usługi pszczelarskie, Usługi 
w zakresie uprawy winorośli, Doradztwo w zakresie uprawy winoro-
śli, Hodowanie roślin, Sadownictwo .

(111) 355816 (220) 2022 02 08 (210) 539611
(151) 2022 06 23 (441) 2022 03 07
(732) LEMBICZ MICHAŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RIKONA
(540) 

(531) 03 .01 .06, 27 .05 .01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i  marketingowe, Kampanie mar-
ketingowe, Usługi w zakresie marketingu produktów, Analiza w za-
kresie marketingu, Opracowywanie i  wdrażanie strategii marketin-
gowych na  rzecz innych, Rozwój planu marketingowego, Usługi 
doradcze w  zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne w  zakresie 
marketingu, Sporządzanie raportów do  celów marketingowych, 
Marketing internetowy, Usługi reklamowe i  marketingowe online, 
Usługi marketingowe za  pośrednictwem wyszukiwarek interneto-
wych, Usługi reklamowe i  marketingowe świadczone za  pomocą 
mediów społecznościowych, Doradztwo marketingowe w  zakresie 
mediów społecznościowych, Profilowanie konsumentów do  celów 
komercyjnych lub marketingowych, Promocja, reklama i marketing 
stron internetowych on-line, Usługi marketingowe w  dziedzinie 
optymalizacji ruchu na  stronie internetowej, Planowanie strategii 
marketingowych, Opracowanie koncepcji marketingowych .

(111) 355817 (220) 2022 01 14 (210) 538699
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) KOZŁOWSKI IWO, Gorlice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Iwo BIKE LET’S BIKE
(540) 

(591) niebieski
(531) 18 .01 .05, 18 .01 .23, 27 .05 .01, 27 .05 .02, 27 .05 .08, 29 .01 .11
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów .

(111) 355818 (220) 2022 01 27 (210) 539139
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kobyłka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TITI
(510), (511) 30 Słodycze czekoladowe, Słodycze bez cukru, Słody-
cze [cukierki], Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], Galaretki 
owocowe [słodycze], Lodowe słodycze, Musy (słodycze), Słodycze 
o  smaku owocowym, Słodycze owocowe, Słodycze w  postaci mu-
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sów, Batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i  suszonych 
owoców [wyroby cukiernicze], Czekoladowe wyroby cukiernicze 
zawierające praliny, Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, 
Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Lizaki [wyroby cukiernicze], 
Lodowe wyroby cukiernicze, Mleczne wyroby cukiernicze, Maka-
roniki [wyroby cukiernicze], Mrożone wyroby cukiernicze zawie-
rające lody, Nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające 
czekoladę, Nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, 
Nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające mleko, Nielecznicze 
wyroby cukiernicze, Nielecznicze wyroby cukiernicze z nadzieniem 
z  toffi, Orzechowe wyroby cukiernicze, Słodkie wyroby cukiernicze 
(nie dla celów medycznych), Smakowe wyroby cukiernicze na bazie 
cukru, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze czekoladowe o sma-
ku praliny, Wyroby cukiernicze lukrowane (nie  dla celów medycz-
nych), Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby cukiernicze o  smaku 
czekoladowym, Wyroby cukiernicze o  niskiej zawartości węglowo-
danów, Wyroby cukiernicze płynne, Wyroby cukiernicze w kształcie 
tabliczek, Wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, Wyroby cu-
kiernicze w polewie cukrowej, Wyroby cukiernicze z czekolady, Wy-
roby cukiernicze z mąki, Wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, 
Żelki [wyroby cukiernicze], Czekolada, Herbatniki oblane czekoladą, 
Czekoladki, Praliny wytworzone z  czekolady, Praliny z  waflem, Ba-
tony czekoladowe, Batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, 
Batony lodowe, Batony zbożowe, Cukierki, batony i guma do żucia, 
Nielecznicze wyroby cukiernicze w formie galaretki, Owocowe (ga-
laretki-) [słodycze], Guma do żucia, Wafle czekoladowe, Wafle ryżo-
we, Jadalne wafle, Mrożone wafle, Wyroby ciastkarskie nadziewane 
owocami, Nadziewane kanapki, Lód, lody spożywcze, mrożone jo-
gurty i sorbety, Lody bez mleka, Lody jadalne, Lody mleczne, Lody 
spożywcze, Lody owocowe, Lody typu sandwich, Lody zawierające 
czekoladę, Sorbety [lody], Ciasto o przedłużonej trwałości, Batoniki 
cukiernicze, Drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], Mrożone 
mleczne wyroby cukiernicze, Trufle [wyroby cukiernicze], Wyroby 
cukiernicze, ciasta, tarty i  ciasteczka, Tabletki [wyroby cukiernicze], 
Rurki waflowe [ciastka], Nielecznicze słodycze w postaci cukrowych 
wyrobów cukierniczych, Słodycze do żucia, Słodycze lodowe, Ciasta, 
Ciasta czekoladowe, Ciasta czekoladowe wykonane z czekoladowe-
go biszkoptu, Ciasta [słodkie lub słone], Ciasta w  polewie czekola-
dowej, Ciastka (Ciasto na-), Ciastka czekoladowe, Ciastka herbaciane, 
Ciastka owsiane, Ciastka w polewie o smaku czekoladowym, Ciasto 
na ciastka, Kruche ciastka (herbatniki), Kruche ciastka maślane czę-
ściowo oblane polewą o smaku czekoladowym, Kruche ciastka ma-
ślane częściowo oblane czekoladą, Wyroby ciastkarskie z owocami, 
Ciasteczka, Biszkopty, Herbatniki, Herbatniki czekoladowe, Herbat-
niki w polewie czekoladowej, Herbatniki w połowie oblane polewą 
czekoladową, Cukierki czekoladowe, Desery czekoladowe, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie 
słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą globalnych sieci 
komputerowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z deserami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z lodami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środ-
kami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  wyrobami piekarniczymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  wyrobami cukierniczymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  lodami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z kakao, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze środkami spożywczymi .

(111) 355819 (220) 2022 02 02 (210) 539386
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) RÓWNY MICHAŁ KONSTRUKCJE MASZYN, Kiełpiniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIMUL
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 26 .01 .03, 26 .01 .10, 26 .11 .03, 26 .11 .12, 27 .05 .01, 29 .01 .12

(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Urzą-
dzenia do  przenoszenia i  transportu, Maszyny rolnicze, do  robót 
ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i  górnictwa, 
Roboty przemysłowe, Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące 
i piorące, Roboty do użytku przemysłowego, Roboty do zastosowa-
nia w przemyśle, Maszyny do wyrobu pierogów, 11 Instalacje do ob-
róbki przemysłowej, Palniki, bojlery i podgrzewacze, Sprzęt do go-
towania, podgrzewania, chłodzenia i  konserwowania, do  żywności 
i napojów, Urządzenia do smażenia naleśników .

(111) 355820 (220) 2022 01 05 (210) 538415
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) SNAILMED POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Snailmed
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .05, 27 .05 .11, 01 .01 .01, 01 .01 .05, 01 .01 .10, 
26 .11 .02, 26 .11 .05, 26 .11 .08, 26 .11 .10
(510), (511) 3 Kosmetyki .

(111) 355821 (220) 2022 01 10 (210) 538515
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) SILUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) freigarten .de
(510), (511) 6 Pawilony metalowe, Metalowe pawilony targowe, 19 Pa-
wilony wykonane z materiałów niemetalowych, Niemetalowe pawilo-
ny targowe, Pawilony targowe, 20 Dopasowane pokrowce na meble, 
22 Daszki do namiotów, Namioty, 24 Podkładki na stół z materiałów 
tekstylnych, Tkaniny do wyrobu osłon przeciwsłonecznych .

(111) 355822 (220) 2022 01 18 (210) 538772
(151) 2022 05 17 (441) 2022 01 31
(732) MIROWSKI ADRIAN, Kwidzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lodoherbata
(510), (511) 32 Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, 
Bezalkoholowe napoje słodowe, Wody mineralne [napoje], Koktajle 
[bezalkoholowe napoje owocowe], Kwas chlebowy [napoje bezal-
koholowe], Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe 
napoje na bazie miodu, Bezalkoholowe napoje gazowane aromaty-
zowane herbatą, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe 
napoje bez zawartości słodu [inne niż do  użytku medycznego], 
Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Bez-
alkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, Napoje bezalkoho-
lowe na bazie suszonych owoców, Napoje bezalkoholowe na bazie 
aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, 
Napoje bezalkoholowe na  bazie miodu, Napoje aromatyzowane 
owocami, Napoje bezalkoholowe, Mrożone napoje gazowane, Mro-
żone napoje owocowe, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej za-
wartości witamin, Napoje na bazie orzechów i soi, Napoje na bazie 
kokosu, Napoje na  bazie coli, Napoje mrożone na  bazie owoców, 
Napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], Napoje izotonicz-
ne, Proszek do wytwarzania napojów gazowanych, Napoje funkcjo-
nalne na bazie wody, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, 
Napoje energetyzujące [nie  do  celów medycznych], Napoje ener-
getyzujące, Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, Napoje 
dla sportowców, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami 
i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owo-
cowe, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje bezalkoho-
lowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje 
bezalkoholowe o  smaku owocowym, Napoje na  bazie owoców, 



Nr 43/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 105

Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje na bazie owsa [nie-
będące substytutami mleka], Napoje owocowe z  koncentratu lub 
syropu, z  dodatkiem wody i  cukru, Napoje półmrożone, Napoje 
owocowe niealkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Napoje 
owocowe, Napoje orzeźwiające, Napoje odalkoholizowane, Napoje 
na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty, Napoje na bazie wę-
dzonych śliwek, Napoje na bazie soku z zielonych warzyw, Napoje 
na bazie soku z winogron, Napoje na bazie soku z  imbiru, Napoje 
na bazie soku z czerwonego żeń-szenia, Napoje na bazie soi, inne 
niż substytuty mleka, Napoje na  bazie ryżu, inne niż substytuty 
mleka, Napoje na bazie ryżu brązowego, inne niż substytuty mle-
ka, Napoje na  bazie piwa, Napoje zawierające witaminy, Napoje 
zawierające głównie soki owocowe, Napoje z soku winogronowe-
go, bezalkoholowe, Napoje z  soku warzywnego, bezalkoholowe, 
Napoje z  soku pomarańczowego, Napoje z  soku jabłkowego, Na-
poje z  soku aloesu, Napoje z  sokiem ananasowym, Napoje z  gu-
araną, Napoje z  fasoli mung, Napoje wzbogacone substancjami 
odżywczymi, Napoje węglowodanowe, Napoje warzywne, Napoje 
typu smoothie zawierające ziarna i owies, Napoje typu kola [napoje 
bezalkoholowe], Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Syropy 
do napojów, Napoje składające się z mieszanki soków owocowych 
i warzywnych, Napoje serwatkowe, Napoje proteinowe, Woda [na-
poje], Woda mineralna [napoje], Woda mineralizowana [napoje], 
Woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], Warzywne na-
poje typu smoothie, Toniki [napoje nielecznicze], Syropy owocowe 
[napoje bezalkoholowe], Sorbety [napoje], Soki warzywne [napoje], 
Soki owocowe [napoje], Sok pomidorowy [napoje], Słodkie napoje 
bezalkoholowe na bazie soków owocowych, Serwatka [napoje], Na-
poje bezalkoholowe z sarsaparilli, Ramune [japońskie napoje gazo-
wane], Bezalkoholowe napoje z soków owocowych, Niegazowane 
napoje bezalkoholowe .

(111) 355823 (220) 2022 02 09 (210) 539663
(151) 2022 06 07 (441) 2022 02 21
(732) MORAWSKI LUCJAN, Chłopska Kępa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SAUNOWISKO
(510), (511) 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Elektro-
niczne usługi informacyjne związane z  hotelami, Hotele, hostele 
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Informacja 
hotelowa, Informacja na  temat hoteli, Organizowanie zakwatero-
wania w  hotelach, Przedstawianie informacji dotyczących hoteli 
za  pośrednictwem strony internetowej, Rezerwacja pokojów ho-
telowych dla podróżnych, Rezerwacja zakwaterowania w hotelach, 
Rezerwacje hotelowe, Rezerwacja zakwaterowania hotelowego, 
Rezerwacje miejsc w  hotelach, Świadczenie usług przez hotele 
i  motele, Świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji 
hoteli, Świadczenie usług w  zakresie rezerwacji zakwaterowania 
w  hotelach, Udostępnianie informacji online dotyczących rezer-
wacji hotelowych, Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, 
Udzielanie informacji w  zakresie hoteli, Usługi hotelowe, Usługi 
hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, Usługi rezerwacji hoteli 
świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie rezer-
wacji miejsc hotelowych, Usługi w  zakresie rezerwacji zakwatero-
wania w  hotelach, Usługi w  zakresie rezerwacji pokojów hotelo-
wych, Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, Zapewnianie 
zakwaterowania w  hotelach, Organizowanie zakwaterowania dla 
turystów, Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Organi-
zowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, Pensjonaty, domy 
gościnne, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla go-
ści, Wynajem domów letniskowych, Zapewnianie zakwaterowania 
tymczasowego w  domach wakacyjnych, 44 Obsługa obiektów 
i sprzętu saun, Udostępnianie obiektów i sprzętu saun, Usługi saun, 
Usługi sauny na  podczerwień, Usługi w  zakresie udostępniania 
saun, Udostępnianie instalacji termalnych, Zdrowotne usługi odno-
wy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała 
i ducha, Usługi spa .

(111) 355824 (220) 2022 02 16 (210) 539951
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) SZYMANI ELIZA KOLLAM_ART, Bogdaszowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kollale

(540) 

(531) 27 .05 .01, 27 .05 .05
(510), (511) 25 Opaski na  głowę, Opaski na  głowę [odzież], Opaski 
na szyję [części odzieży], Apaszki [chustki], Chustki [apaszki], Chust-
ki na  głowę, Czapki [nakrycia głowy], Odzież dziecięca, 26 Spinki 
do  włosów, Spinki-szczęki [akcesoria do  włosów], Spinki [wsuwki] 
do  włosów, Spinki zatrzaskowe [akcesoria do  włosów], Wsuwki 
[spinki do włosów], Elastyczne opaski do włosów, Gumki do kucy-
ków i  wstążki do  włosów, Gumki do  włosów, Kokardy do  włosów, 
Broszki [dodatki do ubrań], Dekoracyjne akcesoria do włosów, Guzi-
ki ozdobne .

(111) 355825 (220) 2022 02 16 (210) 539955
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) BONKOWSKI PAWEŁ, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pravincja
(510), (511) 33 Cydr, Esencje i ekstrakty alkoholowe, Napoje alkoholo-
we (z wyjątkiem piwa), Preparaty alkoholowe do sporządzania napo-
jów, Preparaty do produkcji napojów alkoholowych .

(111) 355826 (220) 2022 02 22 (210) 540177
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) SZKOŁA IMPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKOŁA IMPRO EST 2012 Caminus aestate frigidus est
(540) 

(591) fioletowy, beżowy
(531) 29 .01 .12, 03 .02 .13, 03 .02 .24, 03 .02 .26, 12 .01 .09, 26 .01 .01, 
26 .01 .04, 26 .01 .15, 26 .01 .16, 26 .01 .17, 26 .01 .18, 26 .01 .21, 26 .04 .01, 
26 .04 .05, 26 .04 .10, 26 .04 .15, 26 .04 .16, 26 .04 .17, 26 .04 .18, 26 .04 .22, 
27 .07 .01, 27 .07 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 24 .01 .09, 
24 .01 .12, 24 .01 .20
(510), (511) 41 Administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, 
Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradz-
two w zakresie szkoleń, Budowanie zespołu (edukacja), Edukacja, Edu-
kacja dorosłych, Kabarety, Kształcenie ustawiczne, Kursy szkoleniowe 
w  zakresie rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe, Kursy w  zakresie 
rozwoju osobistego, Nauczanie i  szkolenia, Obozy letnie [rozrywka 
i edukacja], Organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich, 
Organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, Organiza-
cja i prezentacja przedstawień na żywo, Organizacja i przeprowadza-
nie kursów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności 
kulturalnych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organi-
zacja szkoleń, Organizacja zajęć, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], Organizowanie i  prowadzenie warsztatów szkole-
niowych, Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie kursów 
szkoleniowych, Organizowanie warsztatów, Organizowanie wystę-
pów komediowych, Prezentacja pokazów komediowych na żywo, Pro-
wadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla 
młodych ludzi i dorosłych, Prowadzenie kursów, seminariów i warszta-
tów, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Prowadzenie zajęć, Przepro-
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wadzanie aktywności kulturalnych, Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Publikowanie tekstów, Publiko-
wanie tekstów edukacyjnych, Rozrywka teatralna, Szkolenia dla doro-
słych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia w  zakresie sztuk widowisko-
wych, Szkolenia w  zakresie technologii komunikacyjnych, Szkolenia 
z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń, Udostępnianie 
obiektów i  sprzętu w  celach nauczania, Udostępnianie obiektów 
i  sprzętu do  celów edukacyjnych, Udostępnianie obiektów i  sprzętu 
na  potrzeby przedstawień sztuki widowiskowej, Usługi edukacyjne 
dotyczące umiejętności komunikacyjnych, Usługi edukacyjne i szkole-
niowe, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie naucza-
nia aktorstwa, Usługi edukacyjne z  zakresu sztuki teatralnej, Usługi 
klubów [kabaretowych], Usługi klubów komediowych, Usługi szkół 
w zakresie nauczania sztuki, Usługi teatralne, Usługi w zakresie kultury, 
Widowiska komediowe na żywo, Wynajem obiektów dla sztuk perfor-
matywnych, Zapewnianie kursów szkolenia ustawicznego, Zapewnia-
nie zajęć kulturalnych, Administrowanie [organizacja] usługami roz-
rywkowymi, Badania edukacyjne, Doradztwo zawodowe (doradztwo 
edukacyjne lub szkoleniowe), Doradztwo zawodowe [edukacja], Do-
starczanie informacji dotyczących edukacji, Dostarczanie informacji 
edukacyjnych, Dostarczanie informacji na temat aktywności kultural-
nych, Edukacja online z  komputerowej bazy danych lub za  pomocą 
Internetu czy ekstranetów, Edukacja zawodowa, Edukacja zawodowa 
dla młodych ludzi, Edukacyjne usługi doradcze, Elektroniczna publika-
cja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Impresariat 
artystyczny, Impresariat teatralny, Imprezy kulturalne, Informacja do-
tycząca edukacji udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub 
z Internetu, Informacja o edukacji, Informacja o rozrywce, Informacje 
dotyczące działalności kulturalnej, Informacje dotyczące rozrywki do-
starczane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, Informa-
cje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń zawodowych, Organizo-
wanie i  prowadzenie konferencji, Kształcenie głosu, Kształcenie 
praktyczne [pokazy], Lekcje śpiewu, Nauczanie, Nauka śpiewu, Nauka 
tańca dla dorosłych, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Orga-
nizacja atrakcji na  obozach letnich, Organizacja i  prezentacja wido-
wisk, Organizacja i  przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, Or-
ganizacja i  przeprowadzanie imprez rozrywkowych na  żywo, 
Organizacja i  przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja 
i  przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja warszta-
tów i seminariów, Organizacja webinariów, Organizacja występów roz-
rywkowych na żywo, Organizowanie festiwali, Organizowanie festiwa-
li w  celach rozrywkowych, Organizowanie festiwali do  celów 
rozrywkowych, Organizowanie festiwali do  celów edukacyjnych, Or-
ganizowanie festiwali w  celach szkoleniowych, Organizowanie festi-
wali w celach edukacyjnych, Organizowanie festiwali w celach kultu-
ralnych, Organizowanie i  prowadzenie seminariów i  warsztatów 
[szkolenia], Organizowanie i  prowadzenie spotkań w  dziedzinie roz-
rywki, Organizowanie i  prowadzenie spotkań w  dziedzinie edukacji, 
Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, Or-
ganizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie im-
prez w  celach kulturalnych, Organizowanie konferencji dotyczących 
szkoleń, Organizowanie konferencji dotyczących działalności kultural-
nej, Organizowanie kursów wykorzystujących metody samokształce-
nia, Organizowanie pokazów na żywo, Organizowanie pokazów w ce-
lach rozrywkowych, Organizowanie pokazów w  celach kulturalnych, 
Organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, Organizowanie po-
kazów w celach szkoleniowych, Organizowanie prezentacji do celów 
kulturalnych, Organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, Or-
ganizowanie prezentacji w  celach rozrywkowych, Organizowanie 
programów szkolenia młodzieży, Organizowanie przedstawień, Orga-
nizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną, Organi-
zowanie seminariów dotyczących szkoleń, Organizowanie semina-
riów dotyczących edukacji, Organizowanie seminariów związanych 
z edukacją, Organizowanie seminariów związanych z rozrywką, Orga-
nizowanie seminariów w celach edukacyjnych, Organizowanie semi-
nariów i konferencji, Organizowanie seminariów szkoleniowych, Orga-
nizowanie seminariów edukacyjnych, Organizowanie spotkań 
z dziedziny edukacji, Organizowanie widowisk scenicznych, Organizo-
wanie widowisk w celach kulturalnych, Organizowanie widowisk w ce-
lach rozrywkowych, Organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, 
Organizowanie występów na żywo, Organizowanie zjazdów w celach 
szkoleniowych, Organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, Orga-
nizowanie zjazdów w celach kulturalnych, Pisanie i publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie piosenek, Pisanie scenariu-

szy, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Produkcja filmów 
szkoleniowych, Produkcja filmów w  celach edukacyjnych, Produkcja 
nagrań audiowizualnych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja 
nagrań dźwiękowych i/lub  wideo, Produkcja programów komedio-
wych, Produkcja przedstawień na żywo, Prowadzenie festiwali sztuk 
scenicznych, Prowadzenie imprez kulturalnych, Prowadzenie imprez 
edukacyjnych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Prowadzenie im-
prez rozrywkowych na żywo, Prowadzenie kursów, Prowadzenie semi-
nariów szkoleniowych, Prowadzenie występów rozrywkowych w po-
staci sztuk scenicznych, Przekazywanie know-how [szkolenia], 
Przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, Publikacja i reda-
gowanie materiałów drukowanych, Publikacja materiałów edukacyj-
nych, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie druków w for-
mie elektronicznej w  Internecie, Publikowanie druków w  formie 
elektronicznej, Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, 
Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie 
materiałów drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie mate-
riałów drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych i publi-
kacji drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż 
teksty reklamowe, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż 
teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie materiałów 
multimedialnych online, Publikowanie druków, również w formie elek-
tronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie multime-
diów, Publikowanie podręczników szkoleniowych, Publikowanie tek-
stów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów 
reklamowych, Publikowanie ulotek, Świadczenie usług rozrywkowych 
dla dzieci, Tworzenie podcastów, Udostępnianie obiektów i  sprzętu 
teatralnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia dla mło-
dych ludzi, Udostępnianie obiektów i  sprzętu do  szkoleń w  zakresie 
umiejętności pracowniczych, Usługi doradcze i informacyjne związa-
ne z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warszta-
tów [szkolenia], Usługi doradcze w zakresie szkoleń, Usługi edukacyjne 
świadczone dla dzieci, Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli 
dzieci, Usługi kabaretowe, Usługi nauczania umiejętności komunika-
cyjnych, Usługi organizowania i  prowadzenia warsztatów szkolenio-
wych, Usługi pisania piosenek na potrzeby niereklamowe, Usługi pisa-
nia tekstów, Usługi pisania tekstów na potrzeby niereklamowe, Usługi 
rozrywkowe, Usługi rozrywkowe dla dzieci, Usługi rozrywkowe dostar-
czające rozrywkę w  postaci występów na  żywo, Usługi rozrywkowe 
świadczone dla dzieci, Usługi rozrywkowe w postaci produkcji estra-
dowej i  kabaretu, Usługi szkoleniowe dotyczące ekspresji wokalnej, 
Usługi w zakresie pisania tekstów piosenek, Usługi w zakresie rozryw-
ki, Usługi w  zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, Warsztaty 
w  celach edukacyjnych, Warsztaty w  celach kulturalnych, Warsztaty 
w  celach szkoleniowych, Wystawianie spektakli na  żywo, Zajęcia 
ze śpiewu, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Za-
pewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkolenio-
wych online, Zapewnianie rozrywki na żywo, Zapewnianie seminariów 
szkoleniowych online, Zapewnianie przedstawień na żywo, Zapewnia-
nie pokazów edukacyjnych, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie 
szkoleń, kształcenia i nauczania .

(111) 355827 (220) 2022 02 22 (210) 540179
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) SZKOŁA IMPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GROUPMIND EST 2012 Caminus aestate frigidus est
(540) 

(591) beżowy, żółty
(531) 29 .01 .12, 03 .01 .08, 03 .01 .24, 03 .01 .26, 12 .01 .09, 26 .01 .01, 
26 .01 .04, 26 .01 .15, 26 .01 .16, 26 .01 .17, 26 .01 .18, 26 .01 .20, 26 .04 .01, 
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26 .04 .05, 26 .04 .10, 26 .04 .15, 26 .04 .16, 26 .04 .17, 26 .04 .18, 26 .04 .22, 
24 .01 .09, 24 .01 .12, 24 .01 .20, 27 .07 .01, 27 .07 .11, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 
27 .05 .09, 27 .05 .10
(510), (511) 41 Administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, 
Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradz-
two w zakresie szkoleń, Budowanie zespołu (edukacja), Edukacja, Edu-
kacja dorosłych, Kabarety, Kształcenie ustawiczne, Kursy szkoleniowe, 
Kursy szkoleniowe w  zakresie rozwoju osobistego, Kursy w  zakresie 
rozwoju osobistego, Nauczanie i szkolenia, Organizacja i prezentacja 
przedstawień na żywo, Organizacja i przeprowadzanie kursów eduka-
cyjnych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Or-
ganizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja szkoleń, Or-
ganizacja zajęć, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Organizowanie i  prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizo-
wanie i  prowadzenie zajęć, Organizowanie kursów szkoleniowych, 
Organizowanie warsztatów, Organizowanie występów komediowych, 
Prezentacja pokazów komediowych na żywo, Prowadzenie kursów in-
struktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i do-
rosłych, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], Prowadzenie zajęć, Przeprowadzanie aktyw-
ności kulturalnych, Przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów 
edukacyjnych, Rozrywka teatralna, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia 
edukacyjne, Szkolenia w zakresie technologii komunikacyjnych, Szko-
lenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń, Udostęp-
nianie obiektów i  sprzętu w celach nauczania, Udostępnianie obiek-
tów i  sprzętu do  celów edukacyjnych, Usługi edukacyjne dotyczące 
umiejętności komunikacyjnych, Usługi edukacyjne i  szkoleniowe, 
Usługi klubów [kabaretowych], Usługi klubów komediowych, Usługi 
szkół w zakresie nauczania sztuki, Usługi teatralne, Usługi w zakresie 
kultury, Widowiska komediowe na żywo, Zapewnianie kursów szkole-
nia ustawicznego, Zapewnianie zajęć kulturalnych, Administrowanie 
[organizacja] usługami rozrywkowymi, Badania edukacyjne, Doradz-
two zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), Doradztwo 
zawodowe [edukacja], Dostarczanie informacji dotyczących edukacji, 
Dostarczanie informacji edukacyjnych, Dostarczanie informacji na te-
mat aktywności kulturalnych, Edukacja online z  komputerowej bazy 
danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Edukacja zawodo-
wa, Edukacyjne usługi doradcze, Elektroniczna publikacja tekstów 
i  druków, innych niż reklamowe, w  Internecie, Imprezy kulturalne, 
Informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z  komputerowej 
bazy danych lub z Internetu, Informacja o edukacji, Informacja o roz-
rywce, Informacje dotyczące działalności kulturalnej, Informacje do-
tyczące rozrywki dostarczane on-line z  komputerowej bazy danych 
lub Internetu, Informacje i  wiadomości online w  dziedzinie szkoleń 
zawodowych, Organizowanie i  prowadzenie konferencji, Kształcenie 
głosu, Kształcenie praktyczne [pokazy], Nauczanie, Opracowywanie 
materiałów edukacyjnych, Organizacja i  prezentacja widowisk, Or-
ganizacja i  przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, Organiza-
cja i  przeprowadzanie imprez rozrywkowych na  żywo, Organizacja 
i  przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja imprez 
rozrywkowych, Organizacja warsztatów i  seminariów, Organizacja 
webinariów, Organizacja występów rozrywkowych na żywo, Organi-
zowanie festiwali, Organizowanie festiwali do  celów edukacyjnych, 
Organizowanie festiwali do  celów rozrywkowych, Organizowanie 
festiwali w  celach rozrywkowych, Organizowanie festiwali w  celach 
szkoleniowych, Organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, Orga-
nizowanie festiwali w celach kulturalnych, Organizowanie i prowadze-
nie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie 
spotkań w dziedzinie edukacji, Organizowanie i prowadzenie wykła-
dów w  celach szkoleniowych, Organizowanie imprez rozrywkowych 
i kulturalnych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, Organi-
zowanie konferencji dotyczących szkoleń, Organizowanie konferencji 
dotyczących działalności kulturalnej, Organizowanie kursów wykorzy-
stujących metody samokształcenia, Organizowanie pokazów na żywo, 
Organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, Organizowanie po-
kazów w celach kulturalnych, Organizowanie pokazów w celach edu-
kacyjnych, Organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, Organi-
zowanie prezentacji do celów kulturalnych, Organizowanie prezentacji 
do celów edukacyjnych, Organizowanie prezentacji w celach rozryw-
kowych, Organizowanie przedstawień, Organizowanie seminariów 
edukacyjnych, Organizowanie seminariów szkoleniowych, Organizo-
wanie seminariów i konferencji, Organizowanie seminariów w celach 
edukacyjnych, Organizowanie seminariów związanych z edukacją, Or-

ganizowanie seminariów dotyczących edukacji, Organizowanie semi-
nariów dotyczących szkoleń, Organizowanie spotkań z dziedziny edu-
kacji, Organizowanie widowisk w celach kulturalnych, Organizowanie 
widowisk w celach rozrywkowych, Organizowanie widowisk w celach 
edukacyjnych, Organizowanie występów na  żywo, Organizowanie 
zjazdów w  celach szkoleniowych, Organizowanie zjazdów w  celach 
edukacyjnych, Organizowanie zjazdów w celach kulturalnych, Pisanie 
i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie tekstów 
[innych niż teksty reklamowe], Produkcja filmów szkoleniowych, Pro-
dukcja filmów w celach edukacyjnych, Produkcja nagrań audiowizual-
nych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
i/lub  wideo, Produkcja programów komediowych, Produkcja przed-
stawień na  żywo, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Prowadzenie 
imprez kulturalnych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Prowadze-
nie imprez rozrywkowych na żywo, Prowadzenie kursów, Prowadzenie 
seminariów szkoleniowych, Prowadzenie występów rozrywkowych 
w  postaci sztuk scenicznych, Przekazywanie know-how [szkolenia], 
Przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, Publikacja i  re-
dagowanie materiałów drukowanych, Publikacja materiałów eduka-
cyjnych, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie druków 
w formie elektronicznej w Internecie, Publikowanie druków w formie 
elektronicznej, Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, 
Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie 
materiałów drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie mate-
riałów drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych i publi-
kacji drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych, innych 
niż teksty reklamowe, Publikowanie materiałów drukowanych, innych 
niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie materia-
łów multimedialnych online, Publikowanie druków, również w formie 
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie mul-
timediów, Publikowanie podręczników szkoleniowych, Publikowanie 
tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów 
reklamowych, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Publikowanie ulotek, Tworzenie podcastów, Udostępnianie obiektów 
i  sprzętu do  szkoleń w  zakresie umiejętności pracowniczych, Usługi 
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowa-
niem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], Usługi doradcze w za-
kresie szkoleń, Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, 
Usługi kabaretowe, Usługi nauczania umiejętności komunikacyjnych, 
Usługi organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, Usłu-
gi pisania tekstów, Usługi pisania tekstów na  potrzeby niereklamo-
we, Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywkowe dostarczające rozrywkę 
w postaci występów na żywo, Usługi rozrywkowe w postaci produkcji 
estradowej i kabaretu, Usługi w zakresie rozrywki, Usługi w zakresie za-
pewniania kursów szkoleniowych, Warsztaty w celach edukacyjnych, 
Warsztaty w celach kulturalnych, Warsztaty w celach szkoleniowych, 
Wystawianie spektakli na żywo, Zapewnianie kursów szkoleniowych, 
Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Zapewnianie rozrywki 
na żywo, Zapewnianie seminariów szkoleniowych online, Zapewnianie 
przedstawień na żywo, Zapewnianie pokazów edukacyjnych, Zapew-
nianie szkoleń online, Zapewnianie szkoleń, kształcenia i  nauczania .

(111) 355828 (220) 2022 02 22 (210) 540180
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) SZKOŁA IMPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMPRO dla DZIECI EST 2012 Caminus aestate frigidus est
(540) 

(591) niebieski, beżowy
(531) 29 .01 .12, 27 .05 .01, 27 .05 .08, 27 .05 .09, 27 .05 .10, 27 .07 .01, 
27 .07 .11, 03 .04 .11, 03 .04 .24, 03 .04 .26, 12 .01 .09, 24 .01 .09, 24 .01 .12, 
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24 .01 .20, 26 .01 .01, 26 .01 .04, 26 .01 .15, 26 .01 .16, 26 .01 .17, 26 .01 .18, 
26 .01 .21, 26 .04 .01, 26 .04 .05, 26 .04 .10, 26 .04 .15, 26 .04 .16, 26 .04 .17, 
26 .04 .18, 26 .04 .22
(510), (511) 41 Administrowanie [organizacja] działalnością kultural-
ną, Doradztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo w zakresie szkolenia 
i doskonalenia zawodowego, Budowanie zespołu (edukacja), Eduka-
cja, Kabarety, Kształcenie ustawiczne, Kursy szkoleniowe, Kursy szko-
leniowe w zakresie rozwoju osobistego, Nauczanie i szkolenia, Obo-
zy letnie [rozrywka i edukacja], Organizacja aktywności kulturalnych 
na  obozach letnich, Organizacja aktywności edukacyjnych na  obo-
zach letnich, Organizacja i prezentacja przedstawień na żywo, Organi-
zacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja i przepro-
wadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja imprez kulturalnych 
i artystycznych, Organizacja szkoleń, Organizacja zajęć, Organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadze-
nie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie zajęć, 
Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie warsztatów, 
Organizowanie występów komediowych, Prezentacja pokazów ko-
mediowych na żywo, Prowadzenie kursów instruktażowych, eduka-
cyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, Prowadzenie 
kursów, seminariów i warsztatów, Prowadzenie warsztatów [szkole-
nia], Prowadzenie zajęć, Przeprowadzanie aktywności kulturalnych, 
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenia], Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, 
Rozrywka teatralna, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia w  zakresie 
sztuk widowiskowych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edu-
kacyjne świadczone przez szkoły w  zakresie nauczania aktorstwa, 
Usługi edukacyjne w zakresie nauczania aktorstwa, Usługi edukacyj-
ne z zakresu sztuki teatralnej, Usługi klubów [kabaretowych], Usługi 
klubów komediowych, Usługi szkół w  zakresie nauczania sztuki, 
Usługi teatralne, Usługi w  zakresie kultury, Widowiska komediowe 
na żywo, Zapewnianie kursów szkolenia ustawicznego, Zapewnianie 
zajęć kulturalnych, Administrowanie [organizacja] usługami rozryw-
kowymi, Badania edukacyjne, Doradztwo zawodowe (doradztwo 
edukacyjne lub szkoleniowe), Doradztwo zawodowe [edukacja], Do-
starczanie informacji dotyczących edukacji, Dostarczanie informacji 
edukacyjnych, Dostarczanie informacji na  temat aktywności kultu-
ralnych, Edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomo-
cą Internetu czy ekstranetów, Edukacja zawodowa, Edukacja zawo-
dowa dla młodych ludzi, Edukacyjne usługi doradcze, Elektroniczna 
publikacja tekstów i  druków, innych niż reklamowe, w  Internecie, 
Impresariat artystyczny, Impresariat teatralny, Imprezy kulturalne, 
Informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z  komputerowej 
bazy danych lub z Internetu, Informacja o edukacji, Informacja o roz-
rywce, Informacje dotyczące działalności kulturalnej, Informacje do-
tyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych 
lub Internetu, Informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń 
zawodowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Kształcenie 
głosu, Kształcenie praktyczne [pokazy], Lekcje śpiewu, Nauczanie, 
Nauka śpiewu, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organiza-
cja atrakcji na obozach letnich, Organizacja i prezentacja widowisk, 
Organizacja i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, Organi-
zacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Organizacja 
i  przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja imprez 
rozrywkowych, Organizacja warsztatów i  seminariów, Organizacja 
webinariów, Organizacja występów rozrywkowych na żywo, Organi-
zowanie festiwali, Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, 
Organizowanie festiwali do celów edukacyjnych, Organizowanie fe-
stiwali w  celach rozrywkowych, Organizowanie festiwali w  celach 
szkoleniowych, Organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, Or-
ganizowanie festiwali w celach kulturalnych, Organizowanie i prowa-
dzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowa-
dzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizowanie i prowadzenie 
spotkań w dziedzinie edukacji, Organizowanie i prowadzenie wykła-
dów w celach szkoleniowych, Organizowanie imprez rozrywkowych 
i kulturalnych, Organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, Or-
ganizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, Orga-
nizowanie kursów wykorzystujących metody samokształcenia, Orga-
nizowanie pokazów na  żywo, Organizowanie pokazów w  celach 
rozrywkowych, Organizowanie pokazów w celach kulturalnych, Or-
ganizowanie pokazów w celach edukacyjnych, Organizowanie poka-
zów w  celach szkoleniowych, Organizowanie prezentacji do  celów 
kulturalnych, Organizowanie prezentacji do  celów edukacyjnych, 
Organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, Organizowanie 
programów szkolenia młodzieży, Organizowanie przedstawień, Or-

ganizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną, Or-
ganizowanie seminariów dotyczących szkoleń, Organizowanie semi-
nariów dotyczących edukacji, Organizowanie seminariów 
związanych z  edukacją, Organizowanie seminariów związanych 
z rozrywką, Organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, Or-
ganizowanie seminariów i  konferencji, Organizowanie seminariów 
szkoleniowych, Organizowanie seminariów edukacyjnych, Organizo-
wanie spotkań z  dziedziny edukacji, Organizowanie widowisk sce-
nicznych, Organizowanie widowisk w celach kulturalnych, Organizo-
wanie widowisk w  celach rozrywkowych, Organizowanie widowisk 
w celach edukacyjnych, Organizowanie występów na żywo, Organi-
zowanie zjazdów w  celach szkoleniowych, Organizowanie zjazdów 
w  celach edukacyjnych, Organizowanie zjazdów w  celach kultural-
nych, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 
Pisanie piosenek, Pisanie scenariuszy, Pisanie tekstów [innych niż 
teksty reklamowe], Produkcja filmów szkoleniowych, Produkcja fil-
mów w  celach edukacyjnych, Produkcja nagrań audiowizualnych, 
Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań dźwiękowych 
i/lub wideo, Produkcja programów komediowych, Produkcja przed-
stawień na  żywo, Prowadzenie festiwali sztuk scenicznych, Prowa-
dzenie imprez edukacyjnych, Prowadzenie imprez kulturalnych, Pro-
wadzenie imprez rozrywkowych, Prowadzenie imprez rozrywkowych 
na żywo, Prowadzenie kursów, Prowadzenie seminariów szkolenio-
wych, Prowadzenie występów rozrywkowych w  postaci sztuk sce-
nicznych, Przekazywanie know-how [szkolenia], Przygotowywanie 
seminariów dotyczących szkoleń, Publikacja i redagowanie materia-
łów drukowanych, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowa-
nie drogą elektroniczną, Publikowanie druków w formie elektronicz-
nej w  Internecie, Publikowanie druków w  formie elektronicznej, 
Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie 
dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie materiałów 
drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie materiałów dru-
kowanych, Publikowanie materiałów drukowanych i  publikacji dru-
kowanych, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty 
reklamowe, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż tek-
sty reklamowe, w  formie elektronicznej, Publikowanie materiałów 
multimedialnych online, Publikowanie druków, również w  formie 
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie mul-
timediów, Publikowanie podręczników szkoleniowych, Publikowa-
nie tekstów i  obrazów, w  tym w  formie elektronicznej, innych niż 
do celów reklamowych, Publikowanie tekstów, innych niż teksty re-
klamowe, Publikowanie ulotek, Świadczenie usług rozrywkowych 
dla dzieci, Tworzenie podcastów, Udostępnianie obiektów i sprzętu 
teatralnego, Udostępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia dla mło-
dych ludzi, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowy-
waniem, organizowaniem i  prowadzeniem warsztatów [szkolenia], 
Usługi doradcze w zakresie szkoleń, Usługi edukacyjne świadczone 
dla dzieci, Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, Usłu-
gi kabaretowe, Usługi nauczania umiejętności komunikacyjnych, 
Usługi organizowania i  prowadzenia warsztatów szkoleniowych, 
Usługi pisania piosenek na  potrzeby niereklamowe, Usługi pisania 
tekstów, Usługi pisania tekstów na  potrzeby niereklamowe, Usługi 
rozrywkowe, Usługi rozrywkowe dla dzieci, Usługi rozrywkowe do-
starczające rozrywkę w postaci występów na żywo, Usługi rozrywko-
we świadczone dla dzieci, Usługi rozrywkowe w  postaci produkcji 
estradowej i  kabaretu, Usługi szkoleniowe dotyczące ekspresji wo-
kalnej, Usługi w zakresie pisania tekstów piosenek, Usługi w zakresie 
rozrywki, Usługi w  zakresie zapewniania kursów szkoleniowych, 
Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsztaty w celach kulturalnych, 
Warsztaty w celach szkoleniowych, Wystawianie spektakli na żywo, 
Zajęcia ze śpiewu, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edu-
kacja], Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych online, Zapewnianie rozrywki na żywo, Zapewnianie 
seminariów szkoleniowych online, Zapewnianie przedstawień 
na żywo, Zapewnianie pokazów edukacyjnych, Zapewnianie szkoleń 
online, Zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania .

(111) 355829 (220) 2022 02 08 (210) 539615
(151) 2022 06 23 (441) 2022 03 07
(732) BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OYA
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wino .
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(111) 355830 (220) 2022 02 08 (210) 539616
(151) 2022 06 23 (441) 2022 03 07
(732) BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HAPPY SPIRIT
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Gotowe napo-
je alkoholowe inne niż na bazie piwa .

(111) 355831 (220) 2022 02 08 (210) 539618
(151) 2022 06 23 (441) 2022 03 07
(732) BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PAPROCKY
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Whisky .

(111) 355832 (220) 2022 02 08 (210) 539623
(151) 2022 06 23 (441) 2022 03 07
(732) KURCZAB MARCIN TREE REBEL, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tree rebel
(540) 

(591) brązowy, biały
(531) 05 .01 .01, 26 .01 .15, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obu-
wia i nakryć głowy .

(111) 355833 (220) 2022 02 09 (210) 539632
(151) 2022 06 23 (441) 2022 03 07
(732) FUNDACJA KLUB MŁODYCH LIDERÓW, Mielec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Maturalni .com
(540) 

(591) ciemnoniebieski, niebieski
(531) 09 .07 .22, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport .

(111) 355834 (220) 2022 03 17 (210) 541061
(151) 2022 08 12 (441) 2022 04 25
(732) ILS-INTERNATIONAL LOGISTIC SOLUTIONS  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPEDIMO
(540) 

(591) ciemnozielony, biały
(531) 26 .04 .03, 26 .04 .04, 26 .05 .01, 26 .15 .09, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 35 Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców 
i sprzedawców towarów i usług .

(111) 355835 (220) 2022 02 08 (210) 539619
(151) 2022 06 23 (441) 2022 03 07
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TYMBARK COLOVE
(510), (511) 32 Aperitify bezalkoholowe, Aromatyzowane napoje 
gazowane, Bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, Bez-
alkoholowe ekstrakty z  owoców używane do  sporządzania napo-
jów, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, 
Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje niskoka-
loryczne, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Bezal-
koholowe preparaty do produkcji napojów, Bezalkoholowe wyciągi 
z owoców, Cydr bezalkoholowy, Ekstrakty z moszczu niesfermento-
wanego, Esencje do produkcji napojów, Esencje do wytwarzania na-
pojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, Esencje 
do wytwarzania smakowej wody mineralnej [nie w postaci olejków 
eterycznych], Gazowana woda mineralna, Gazowane soki owocowe, 
Imitacja piwa, Koktajle bezalkoholowe, Koktajle owocowe, bezalko-
holowe, Koncentraty do  sporządzania napojów bezalkoholowych, 
Koncentraty do  sporządzania napojów owocowych, Koncentraty 
soków owocowych, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], Lemo-
niada, Mieszane soki owocowe, Mieszanki do sporządzana napojów 
sorbetowych, Mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, 
Mineralne (wody-) [napoje], Moszcz, Moszcz konserwowany, niesfer-
mentowany, Mrożone napoje owocowe, Mrożone napoje gazowane, 
Napoje aromatyzowane owocami, Napoje bezalkoholowe, Napoje 
bezalkoholowe na  bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na  bazie 
aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, 
Bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, Napój 
imbirowy, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje bezalko-
holowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje 
bezalkoholowe o smaku owocowym, Napoje bezalkoholowe na ba-
zie suszonych owoców, Napoje bezalkoholowe o podwyższonej za-
wartości witamin, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami 
i solami mineralnymi, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owo-
cowe, Napoje dla sportowców, Napoje dla sportowców zawierające 
elektrolity, Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące zawiera-
jące kofeinę, Napoje funkcjonalne na bazie wody, Napoje gazowane 
(Proszek do  wytwarzania-), Napoje izotoniczne, Napoje mrożone 
na bazie owoców, Napoje na bazie coli, Napoje na bazie orzechów 
i soi, Napoje na bazie kokosu, Napoje na bazie owoców lub warzyw, 
Napoje na  bazie owsa [niebędące substytutami mleka], Napoje 
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie soi, inne 
niż substytuty mleka, Napoje na bazie ryżu brązowego, inne niż sub-
stytuty mleka, Napoje na bazie piwa, Napoje na bazie soku z imbiru, 
Napoje orzeźwiające, Napoje na  bazie wody zawierające ekstrakty 
z  herbaty, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje proteinowe, 
Napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, 
Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napoje (Syropy do-), Na-
poje typu kola [napoje bezalkoholowe], Napoje typu smoothie za-
wierające ziarna i owies, Napoje warzywne, Napoje węglowodano-
we, Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje z soku 
warzywnego, bezalkoholowe, Napoje zawierające witaminy, Napoje 
z guaraną, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Oczyszczona woda 
pitna, Owoce (Bezalkoholowe napoje z  soków-), Owocowe nekta-
ry, bezalkoholowe, Pastylki do  napojów gazowanych, Piwa o  małej 
zawartości alkoholu, Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwa smakowe, 
Pomidory (sok-) [napój], Preparaty rozpuszczalne do  sporządzania 
napojów, Proszki do  produkcji napojów bezalkoholowych, Proszki 
do  sporządzania napojów, Proszki stosowane do  przygotowywa-
nia napojów na bazie wody kokosowej, Proszki stosowane do spo-
rządzania napojów na bazie owoców, Shandy [napój składający się 
z piwa i lemoniady], Skoncentrowane soki owocowe, Słodkie napoje 
bezalkoholowe na bazie soków owocowych, Smakowa woda mine-
ralna, Soki, Soki gazowane, Soki owocowe [napoje], Soki warzyw-
ne, Sorbety [napoje], Syropy do napojów, Napoje owocowe, Syropy 
do napojów bezalkoholowych, Syropy do sporządzania smakowych 
wód mineralnych, Syropy do  wyrobu napojów, Syropy do  wytwa-
rzania napojów bezalkoholowych, Syropy owocowe [napoje bez-
alkoholowe], Toniki [napoje nielecznicze], Warzywne napoje typu 
smoothie, Wody, Wody gazowane, Wody mineralne, Wody o smaku 
owocowym, Wyciągi do  sporządzania napojów, Woda aromatyzo-
wana, Woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], Woda mi-
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neralna, Woda niegazowana, Woda pitna, Woda pitna z witaminami, 
Woda stołowa, Woda wzbogacona odżywczo, Woda źródlana, Napo-
je owocowo-warzywne, Soki owocowo-warzywne, Owocowe napoje 
typu smoothie, Owocowo-warzywne napoje typu smoothie .

(111) 355836 (220) 2022 02 08 (210) 539622
(151) 2022 06 23 (441) 2022 03 07
(732) EFFECT PV POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Góra Kalwaria (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EV365
(540) 

(591) jasnoniebieski
(531) 27 .05 .01, 29 .01 .04
(510), (511) 9 Ładowarki do  samochodów elektrycznych, Aparatura 
i  urządzenia do  sterowania przepływu energii elektrycznej, Łado-
warki samochodowe, Ładowarki przenośne, Ładowarki do  baterii, 
Ładowarki dla akumulatorów, Ładowarki baterii elektrycznych, Ła-
dowarki, Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, Aparatura, 
urządzenia i  kable do  zastosowania w  elektryce, Urządzenia mie-
rzące, wykrywające, monitorujące i  kontrolujące, Urządzenia nawi-
gacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do  namierzania celu i  kar-
tograficzne, Urządzenia technologii informacyjnej i  audiowizualne, 
multimedialne i  fotograficzne, Utrwalone na  nośnikach informacje 
i  dane, Komponenty elektryczne i  elektroniczne, Aparatura i  urzą-
dzenia do  kontrolowania elektryczności, Urządzenia do  regulowa-
nego zasilania, Urządzenia i przyrządy do prowadzenia dystrybucji 
energii elektrycznej .

(111) 355837 (220) 2022 02 22 (210) 540175
(151) 2022 07 12 (441) 2022 03 21
(732) KRÓLEWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÓLEWSKA
(540) 

(591) fioletowy, biały, ciemnoszary
(531) 24 .09 .07, 27 .05 .01, 29 .01 .13
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi dentystyczne, Usługi stoma-
tologiczne, Usługi w  zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Doradz-
two w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wy-
kwalifikowany personel medyczny, Badania medyczne, Informacja 
medyczna, Konsultacje medyczne, Poradnictwo medyczne, Kliniki 
medyczne, Pomoc medyczna, Usługi kurortów [medyczne], Me-
dyczne badania osób, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi opieki 
medycznej, Usługi oceny medycznej, Usługi informacji medycznej, 
Udzielanie informacji medycznej, Usługi pomocy medycznej, Świad-
czenie pomocy medycznej, Wydawanie raportów medycznych, 
Usługi spa medycznych, Zapewnianie leczenia medycznego, Pro-
wadzenie placówek medycznych, Świadczenie usług medycznych, 
Organizowanie leczenia medycznego, Usługi poradnictwa me-
dycznego, Usługi klinik medycznych, Przeprowadzanie badań me-
dycznych, Usługi obrazowania medycznego, Wykonywanie badań 
medycznych, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi farm zdrowia 
[medyczne], Udostępnianie wsparcia medycznego przy monitoro-
waniu pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, Zdalne mo-
nitorowanie danych medycznych do  diagnozowania medycznego 
i leczenia, Usługi w zakresie medycyny sportowej, Pomoc medyczna 
w nagłych wypadkach, Usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, 
Przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, Usłu-
gi w zakresie leczenia medycznego, Usługi doradcze dotyczące pro-
blemów medycznych, Usługi w zakresie analiz medycznych, Badania 
rentgenowskie w celach medycznych, Obrazowanie rentgenowskie 
do celów medycznych, Udostępnianie raportów dotyczących badań 

medycznych osób, Usługi doradcze związane z usługami medyczny-
mi, Doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwo-
ści medycznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia 
dolegliwości medycznych, Usługi w  zakresie przygotowywania ra-
portów medycznych, Udzielanie informacji związanych z usługami 
medycznymi, Udzielanie wiadomości i  informacji w dziedzinie me-
dycyny, Usługi medyczne w  zakresie oceny stanu zdrowia, Anali-
zy medyczne do  diagnostyki i  leczenia ludzi, Badania medyczne 
w  celach diagnostycznych lub leczenia, Usługi opieki medycznej 
świadczone przez uzdrowiska [spa], Usługi w  zakresie medycznej 
pielęgnacji jamy ustnej, Usługi leczenia medycznego świadczone 
przez domy opieki, Usługi doradztwa medycznego świadczone 
przez domy opieki, Usługi analiz medycznych związane z  lecze-
niem pacjentów, Usługi analiz medycznych związanych z leczeniem 
osób, Usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone 
dla pacjentów, Udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie 
opieki zdrowotnej, Opieka medyczna i analizy związane z leczeniem 
pacjenta, Usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i  szpi-
tale, Usługi badań medycznych związane z  diagnozowaniem i  le-
czeniem chorób, Chirurgia, Doradztwo związane ze  stomatologią, 
Konsultacje dentystyczne, Pomoc stomatologiczna, Stomatologia 
kosmetyczna, Stomatologia weterynaryjna, Stomatologia z  seda-
cją, Udzielanie informacji na  temat stomatologii, Usługi asystenta 
dentysty, Usługi chirurgii jamy ustnej, Usługi czyszczenia zębów, 
Usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, Usługi 
kliniki dentystycznej, Usługi ortodontyczne, Usługi protetyki stoma-
tologicznej, Usługi stomatologiczne w  zakresie fluoryzacji zębów, 
Usługi stomatologiczne w zakresie leczenia kanałowego, Usługi sto-
matologiczne w zakresie chirurgii implantacyjnej, Usługi w zakresie 
wybielania zębów, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Doradz-
two psychologiczne, Konsultacje psychologiczne, Leczenie psycho-
logiczne, Opieka psychologiczna, Poradnictwo psychologiczne, 
Porady psychologiczne, Udzielanie informacji z  zakresu psycholo-
gii, Usługi diagnozy psychologicznej, Usługi psychologów, Usługi 
w zakresie ocen i badań psychologicznych, Usługi w zakresie oceny 
psychologicznej, Zapewnianie leczenia psychologicznego, Fizjo-
terapia, Usługi fizjoterapii, Rehabilitacja fizyczna, Hospicja, Masaż, 
Masaże, Leczenie uzależnień, Domowa opieka pielęgniarska, Domy 
opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, 
Opieka pielęgniarska, Opieka pielęgniarska (Medyczna-), Sanato-
ria, Sanatoria (Usługi-), Usługi sanatoriów, Usługi świadczone przez 
szpitale, Usługi prywatnych szpitali, Usługi kuracji uzdrowiskowych, 
Usługi w  zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko 
[spa], Usługi kosmetyczne w  zakresie pielęgnacji ciała świadczone 
przez uzdrowiska typu SPA, Chirurgia kosmetyczna, Usługi chirur-
gii kosmetycznej i plastycznej, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej 
i plastycznej, Zabiegi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne .

(111) 355838 (220) 2022 02 23 (210) 540198
(151) 2022 07 14 (441) 2022 03 21
(732) GRZEMPOWSKA AGNIESZKA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AGAMA PILATES
(540) 

(531) 26 .11 .13, 27 .05 .01
(510), (511) 41 Zajęcia sportowe, Nauka pilatesu .

(111) 355839 (220) 2022 02 21 (210) 540162
(151) 2022 07 01 (441) 2022 03 14
(732) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Różewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Herbena
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, nawozy 
sztuczne, adiuwanty, 5 Środki grzybobójcze, chwastobójcze, owado-
bójcze, dezynsekcyjne .
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(111) 355840 (220) 2022 02 18 (210) 540025
(151) 2022 07 20 (441) 2022 03 28
(732) WOKAS SPÓŁKA AKCYJNA, Łosice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wokas Made in Nature SMART
(540) 

(591) czarny, zielony, niebieski, biały, pomarańczowy
(531) 05 .05 .20, 16 .03 .17, 01 .15 .15, 27 .05 .01, 26 .04 .12, 29 .01 .15
(510), (511) 1 Ziemia do upraw, Ziemia preparowana przeznaczona 
do kiełkowania nasion, Kompost, Mieszanki kompostowe do upraw, 
Podłoża torfowe dla roślin, Mieszanki ogrodnicze do  upraw, Pod-
łoża do  uprawy pieczarek, Humus, Nawozy organiczne, Nieorga-
niczne nawozy, Płynne nawozy, Substraty dla roślin, Mieszanki 
nawozów, Koncentraty nawozów, Koncentraty przyspieszające 
kompostowanie, Wapno do  użytku w  rolnictwie i  ogrodnictwie, 
31 Torf do ściółkowania, Kora do ściółkowania, Zrębki dekoracyjne 
do ściółkowania, 35 Prowadzenie sprzedaży hurtowej, detalicznej 
oraz poprzez Internet artykułami przeznaczonymi dla ogrodnic-
twa, sadownictwa i rolnictwa .

(111) 355841 (220) 2022 02 18 (210) 540027
(151) 2022 07 20 (441) 2022 03 28
(732) CHRZANOWSKI GRZEGORZ JUBILER SKORPION,  
Tumlin-Dąbrówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIAMENTOWY JUBILER
(540) 

(591) brązowy, jasnobrązowy
(531) 17 .02 .01, 17 .02 .04, 26 .03 .23, 27 .05 .01, 29 .01 .12
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie, Biżuteria, Zegarki, Wyroby zegar-
mistrzowskie, Figurki z metali szlachetnych, Kasetki na biżuterię, Ka-
mienie szlachetne i  półszlachetne, Metale szlachetne, 35 Sprzedaż 
tradycyjna oraz za  pośrednictwem Internetu wyrobów jubilerskich, 
biżuterii, zegarków, wyrobów zegarmistrzowskich, figurek, kasetek 
na biżuterię, kamieni szlachetnych i półszlachetnych, metali szlachet-
nych, sztućców, serwisów stołowych, dzbanków, tac, pucharów, kie-
lichów, kieliszków, mis, pater, waz, serwetników, solniczek, cukiernic, 
spodeczków, świeczników, przyborów kuchennych, rozcinaczy do li-
stów, zakładek do książek, medali, plakietek, emblematów, breloków, 
pudełek, szkatułek, etui, portmonetek, puderniczek, tabakierek .

(111) 355842 (220) 2022 02 18 (210) 540030
(151) 2022 07 20 (441) 2022 03 28
(732) WĘDROWSKI MAREK SZKÓŁKA PNĄCZY, Kolincz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Baumschule WEDROWSKI
(540) 

(591) zielony
(531) 27 .05 .01, 27 .05 .21, 26 .01 .18, 29 .01 .03

(510), (511) 31 Rośliny ze  szkółki roślinnej, Drzewa [rośliny], Drzewa 
iglaste, Drzewa owocowe, Krzewy, Krzaki żywe, Krzewy owocowe, 
Róże [rośliny], Róże żywe, Sadzonki, Sadzonki roślin, Sadzonki do za-
sadzenia, Winorośle, Rośliny żywe, Rośliny pnące, Rośliny kwitnące, 
Rośliny doniczkowe, Trawy [rośliny], Żywe rośliny owocowe .

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) 051202 (180) 2032 11 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 059680 (180) 2032 12 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 076648 (180) 2032 09 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 076992 (180) 2032 10 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 078537 (180) 2032 11 13 Prawo przedłużono w całości .
(111) 079255 (180) 2032 09 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 079818 (180) 2032 11 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 079826 (180) 2032 11 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 079877 (180) 2033 02 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 080635 (180) 2032 03 04 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 32: ale i porter .
(111) 082612 (180) 2032 08 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 083649 (180) 2032 12 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 083787 (180) 2033 01 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 084220 (180) 2033 04 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 084697 (180) 2033 01 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 084713 (180) 2033 03 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 084951 (180) 2033 01 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 092039 (180) 2032 10 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 092043 (180) 2033 01 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 150006 (180) 2032 06 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 151049 (180) 2032 11 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 151476 (180) 2032 10 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 165970 (180) 2032 05 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 166567 (180) 2032 11 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 167121 (180) 2032 10 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168143 (180) 2032 09 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168342 (180) 2032 09 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168524 (180) 2032 11 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 168661 (180) 2032 09 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169313 (180) 2032 09 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169316 (180) 2032 09 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169345 (180) 2032 09 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169476 (180) 2032 10 01 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169777 (180) 2032 11 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169778 (180) 2032 11 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 169811 (180) 2032 12 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170449 (180) 2032 10 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170564 (180) 2032 11 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170566 (180) 2032 11 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170588 (180) 2032 11 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170640 (180) 2032 12 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170713 (180) 2032 12 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 170714 (180) 2032 12 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171019 (180) 2033 03 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171098 (180) 2032 11 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171597 (180) 2032 09 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171608 (180) 2032 10 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171949 (180) 2032 10 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 171974 (180) 2032 11 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172588 (180) 2033 02 03 Prawo przedłużono w całości .
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(111) 172733 (180) 2032 11 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172765 (180) 2033 03 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 172766 (180) 2033 03 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173114 (180) 2032 11 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173489 (180) 2032 11 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 173526 (180) 2032 10 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 174111 (180) 2033 02 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 174206 (180) 2032 11 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 174207 (180) 2032 11 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 175306 (180) 2032 11 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 175468 (180) 2033 02 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 178948 (180) 2033 09 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 179014 (180) 2032 10 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 180521 (180) 2033 09 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 180522 (180) 2033 09 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 181560 (180) 2032 10 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 182931 (180) 2033 04 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 183614 (180) 2033 06 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 202254 (180) 2032 10 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 202255 (180) 2032 10 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 202256 (180) 2032 10 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 202257 (180) 2032 10 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 223582 (180) 2032 11 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 247811 (180) 2033 01 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 257591 (180) 2032 03 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 258635 (180) 2032 06 25 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 30: wyroby cukiernicze, 
batony, cukierki, cukierki czekola-
dowe, czekolada, wyroby z kakao, 
wyroby czekoladowe, wyroby 
czekoladowe na bazie orzeszków, 
słodycze, wafle .

(111) 259732 (180) 2032 06 26 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 32: piwo .

(111) 259878 (180) 2032 10 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260274 (180) 2032 10 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260444 (180) 2032 09 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260445 (180) 2032 09 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260447 (180) 2032 09 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260463 (180) 2032 10 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260464 (180) 2032 10 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260470 (180) 2032 10 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260695 (180) 2032 07 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260895 (180) 2032 10 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 260898 (180) 2032 10 12 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261288 (180) 2032 09 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261548 (180) 2032 10 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261703 (180) 2032 10 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261704 (180) 2032 10 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261705 (180) 2032 10 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 261996 (180) 2032 11 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262003 (180) 2032 12 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262103 (180) 2032 10 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262146 (180) 2032 11 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262152 (180) 2032 11 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262197 (180) 2032 10 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262238 (180) 2032 12 21 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262330 (180) 2032 10 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262476 (180) 2032 11 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262496 (180) 2033 01 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262515 (180) 2032 10 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262516 (180) 2032 10 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262576 (180) 2032 10 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262620 (180) 2032 10 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262653 (180) 2032 12 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 262840 (180) 2032 10 02 Prawo przedłużono w całości .

(111) 262844 (180) 2032 10 23 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263039 (180) 2032 10 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263109 (180) 2032 09 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263212 (180) 2033 02 06 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263290 (180) 2032 10 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263291 (180) 2032 10 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263460 (180) 2032 11 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263461 (180) 2032 11 30 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263471 (180) 2032 12 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263614 (180) 2032 10 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263697 (180) 2032 10 09 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263698 (180) 2032 10 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263893 (180) 2032 11 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 263894 (180) 2032 11 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264212 (180) 2032 09 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264611 (180) 2032 10 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 264623 (180) 2033 01 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265062 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265896 (180) 2033 03 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265897 (180) 2033 03 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 265898 (180) 2033 03 29 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266072 (180) 2032 12 24 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266238 (180) 2033 03 20 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266499 (180) 2033 03 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266681 (180) 2033 03 28 Prawo przedłużono w całości .
(111) 266897 (180) 2033 06 26 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267006 (180) 2033 07 08 Prawo przedłużono w całości .
(111) 267331 (180) 2032 12 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268086 (180) 2032 10 04 Prawo przedłużono w całości .
(111) 268524 (180) 2033 04 10 Prawo przedłużono w całości .
(111) 269255 (180) 2033 02 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270039 (180) 2033 04 05 Prawo przedłużono w całości .
(111) 270182 (180) 2033 09 16 Prawo przedłużono w całości .
(111) 271853 (180) 2033 07 25 Prawo przedłużono w całości .
(111) 272213 (180) 2032 10 11 Prawo przedłużono w całości .
(111) 275394 (180) 2033 09 27 Prawo przedłużono w całości .
(111) 278448 (180) 2033 09 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 278449 (180) 2033 09 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 278450 (180) 2033 09 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 281892 (180) 2032 11 15 Prawo przedłużono w całości .
(111) 282361 (180) 2032 11 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 282362 (180) 2032 11 19 Prawo przedłużono w całości .
(111) 282571 (180) 2032 10 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 282996 (180) 2033 01 07 Prawo przedłużono w całości .
(111) 287687 (180) 2033 02 18 Prawo przedłużono w całości .
(111) 290504 (180) 2032 10 22 Prawo przedłużono w całości .
(111) 294308 (180) 2033 06 17 Prawo przedłużono w całości .
(111) 301621 (180) 2032 09 03 Prawo przedłużono w całości .
(111) 303504 (180) 2032 05 12 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 1: kleje do glazury, tera-
koty, kamionki, mozaiki, kamienia 
naturalnego, emulsja do  grun-
towania podłoży betonowych, 
gazobetonowych, płyt gipsowo - 
- kartonowych, powierzchni ce-
glanych, na  wyprawy elewacyj-
ne, emulsja do  likwidacji nalotów 
powstałych z  osadzania glonów 
i  grzybów, emulsja do  zabez-
pieczenia elewacji na  etapie za-
tapiania siatki, gluten, składniki 
do  gwintowania, iły, gliny, kleje 
do  celów przemysłowych, pre-
paraty do  klejenia, gruntowania, 
środki do  konserwacji betonu, 
cementu, cegieł; 19: ścierniwa 
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i kruszywa budowlane z odkrywki 
i  z  rzek, posypki, posypki papo-
we, posypki mineralne bazowe 
do zapraw budowlanych, zaprawa 
murarska do  ścian konstrukcyj-
nych działowych, fundamentów, 
sklepień z  cegieł i  pustaków oraz 
bloczków, zaprawa murarska su-
cha do  nakładania maszynowego 
i ręcznego, zaprawa wyrównująca, 
zaprawa klejowa do  styropianu 
w  dociepleniach ścian, do  moco-
wania płyt styropianu na ścianach 
zewnętrznych i  wewnętrznych, 
do zabezpieczania siatki w docie-
pleniach ścian, narzut tynkarski 
mrozoodporny, do  nakładania 
na  powierzchnie wewnętrzne 
i  zewnętrzne ręcznie i  maszyno-
wo, narzut tynkarski, tynk agre-
gatowy, tynki cienkowarstwowe 
dekoracyjne, wylewka betonowa 
wykonywania posadzek, podłoży 
betonowych oraz do  wypełnia-
nia ubytków i  szczelin wylew-
ka betonowa uplastyczniona 
do  agregatów, wylewka szybko 
wiążąca, wylewka samoniwelują-
ca nierówności duże i małe, grube 
i cienkie, wylewka zbrojona, asfalt, 
betonowe elementy budowlane, 
bitumiczne produkty dla budow-
nictwa, wyroby kamieniarskie, ka-
mień, kamień budowlany, karton 
bitumiczny, materiały budowla-
ne, zaprawa cementowa do ukła-
dania glazury i  terakoty, narzut 
tynkarski cementowy „szpryc”, 
wylewka betonowa, zaprawa tyn-
karska cementowo - wapienna, 
ognioodporne powłoki cemento-
we, spoiwa do  murów, żużel sto-
sowany jako materiał budowlany; 
37: prowadzenie usług w zakresie: 
budowa pawilonów i sklepów tar-
gowych, informacja wodne, bu-
dowlana w  zakresie materiałów 
i  stosowania technologii, nadzór 
budowlany, wynajem sprzętu 
budowlanego i  maszyn budow-
lanych, informacja o  naprawach 
budowlanych, izolowanie przed 
wilgocią i przemarzaniem budyn-
ków, usługi eksploatacji kamie-
niołomów kamieniarstwo, tynko-
wanie, uszczelnianie budynków, 
murowanie, zabezpieczanie przed 
wilgocią .

(111) 316010 (180) 2032 04 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 316011 (180) 2032 07 02 Prawo przedłużono w całości .
(111) 325278 (180) 2032 11 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 325365 (180) 2032 11 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 325366 (180) 2032 11 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 325367 (180) 2032 11 14 Prawo przedłużono w całości .
(111) 325368 (180) 2032 11 14 Prawo przedłużono w całości .

DecYZJe o oDMoWie UDZielenia praWa  
WYDane po oGŁosZeniU o ZGŁosZeniU lUb 

UJaWnieniU ZGŁosZenia na stronie internetoWeJ 
UrZĘDU patentoWeGo rp

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

(210) 486405 ZT41/2018
(210) 486409 ZT41/2018
(210) 507890 ZT11/2020
(210) 510026 U
(210) 510818 ZT19/2020
(210) 511649 U
(210) 515173 ZT36/2020
(210) 531046 U
(210) 531254 U
(210) 532087 U

(210) 532089 U
(210) 532509 U
(210) 533952 U
(210) 537068 U
(210) 537575 U
(210) 539540 U
(210) 541366 U
(210) 542980 U
(210) 541721 U
(210) 542440 U

DecYZJe o UMorZeniU postĘpoWania  
W spraWie UDZielenia praWa WYDane po 

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

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

(210) 500140 ZT31/2019
(210) 532506 ZT35/2021
(210) 532507 ZT35/2021
(210) 539734 U
(210) 540843 U
(210) 541038 U
(210) 541039 U
(210) 541652 U
(210) 538643 ZT11/2022
(210) 538637 ZT11/2022
(210) 538639 ZT11/2022
(210) 538994 ZT9/2022
(210) 541041 U
(210) 541488 U
(210) 541493 U
(210) 541523 U
(210) 541598 U

(210) 541805 U
(210) 542101 U
(210) 542214 U
(210) 542353 U
(210) 542724 U
(210) 542725 U
(210) 542820 U
(210) 542916 U
(210) 542917 U
(210) 542935 U
(210) 542959 U
(210) 542982 U
(210) 543194 U
(210) 543749 U
(210) 534257 U
(210) 535809 U

UnieWaŻnienie praWa

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

(111) 120019 Prawo unieważniono w całości . 

WYGaśniĘcie praWa

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

(111) 308960 (141) 2022 01 31 Prawo wygasło w części dotyczą-
cej towarów i/lub usług: 2: farby, 
pokosty, lakiery; 19: materiały bu-
dowlane niemetalowe .
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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) 054330 D . Wykreślono: „W dniu 31 lipca 2019 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 11790/19/702) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2540590 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-54330 w celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Bausch Health 
Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia” .

(111) 077657 A . Wykreślono: SIMONDS FARSONS CISK P .L .C ., 
MRIEHEL, Malta; Wpisano: SIMONDS FARSONS CISK P .L .C ., Birkirka-
ra, Malta .

(111) 096739 D . Wykreślono: „W  dniu 7 sierpnia 2019 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 11793/19/905) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2539273 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na znak towarowy R-96739 w celu zabezpieczenia 
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Bausch Health 
Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia”

(111) 111954 D . Wykreślono: „W dniu 7 czerwca 2019 r . na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycz-
nej we  Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów 
(sygn . akt WR .VII .Ns-Rej .Za 1943/19/495) wpisano do Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2612689 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym na  znak towarowy R-111954 w  celu zabezpieczenia wierzy-
telności przysługujących BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie wobec Sonko Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Bielanach Wrocławskich” .

(111) 121595 A . Wykreślono: BRIGGS & STRATTON CORPORA-
TION, WAUWATOSA, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: BRIG-
GS & STRATTON, LLC, Wauwatosa, Stany Zjednoczone Ameryki .

(111) 128908 A . Wykreślono: alwitra GmbH & Co . Klaus Göbel, 
Trier, Niemcy; Wpisano: alwitra GmbH, Trier, Niemcy .

(111) 128911 A . Wykreślono: alwitra GmbH & Co . Klaus Göbel, 
Trier, Niemcy; Wpisano: alwitra GmbH, Trier, Niemcy .

(111) 148229 A . Wykreślono: CHIPITA INDUSTRIAL & COM-
MERCIAL COMPANY S .A ., METAMORFOSI, Grecja; Wpisano: CHIPITA 
GLOBAL SOCIÉTÉ ANONYME, Metamorfossis, Grecja .

(111) 154560 A . Wykreślono: FUGO II SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kluczbork, Polska; Wpisano: FUGO 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KONIN, Polska 
360069317 .

(111) 164087 A . Wykreślono: Fabryka Maszyn Górniczych 
„Pioma” Spółka Akcyjna, Piotrków Trybunalski, Polska 590019815; 
Wpisano: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 270641528 .

(111) 166527 A . Wykreślono: „EUROCASH” Spółka Akcyjna 
Spółka Komandytowa, Komorniki, Polska 301331110; Wpisano: 
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Ko-
morniki, Polska 30331110 .

(111) 166527 A . Wykreślono: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁ-
KA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Komorniki, Polska 30331110; Wpi-
sano: EUROCASH VC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Komorniki, Polska 301331110 .

(111) 166527 A . Wykreślono: EUROCASH VC2 SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska 
301331110; Wpisano: EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, 
Polska 631008941 .

(111) 166702 A . Wykreślono: AMW NAWROT SPÓŁKA JAWNA, 
Pyrzowice, Polska; Wpisano: AMW CLOVER SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pyrzowice, 
Polska 278039825 .

(111) 166702 A . Wykreślono: AMW CLOVER SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Py-
rzowice, Polska 278039825; Wpisano: AMW NAWROT SPÓŁKA JAW-
NA, Pyrzowice, Polska 278039825 .

(111) 166702 A . Wykreślono: AMW NAWROT SPÓŁKA JAWNA, 
Pyrzowice, Polska 278039825; Wpisano: AMW NAWROT SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Pyrzowice, Polska 278039825 .

(111) 168180 A . Wykreślono: CEGAL spółka jawna, Artur 
Gawlik, Cecylia Gawlik, Kazimierz Gawlik, Marek Gawlik, Łódź, Pol-
ska 470938676; Wpisano: CEGAL ARTUR GAWLIK, MAREK GAWLIK 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, Polska 470938676 .

(111) 169551 A . Wykreślono: „EUROCASH” Spółka Akcyjna 
Spółka Komandytowa, Komorniki, Polska 301331110; Wpisano: 
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Ko-
morniki, Polska 30331110 .

(111) 169551 A . Wykreślono: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁ-
KA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Komorniki, Polska 30331110; Wpi-
sano: EUROCASH VC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Komorniki, Polska 301331110 .

(111) 169551 A . Wykreślono: EUROCASH VC2 SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska 
301331110; Wpisano: EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, 
Polska 631008941 .

(111) 169552 A . Wykreślono: „EUROCASH” Spółka Akcyjna 
Spółka Komandytowa, Komorniki, Polska 301331110; Wpisano: 
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Ko-
morniki, Polska 30331110 .

(111) 169552 A . Wykreślono: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁ-
KA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Komorniki, Polska 30331110; Wpi-
sano: EUROCASH VC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Komorniki, Polska 301331110 .

(111) 169552 A . Wykreślono: EUROCASH VC2 SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska 
301331110; Wpisano: EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, 
Polska 631008941 .

(111) 170173 A . Wykreślono: „EUROCASH” Spółka Akcyjna 
Spółka Komandytowa, Komorniki, Polska 301331110; Wpisano: 
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Ko-
morniki, Polska 30331110 .

(111) 170173 A . Wykreślono: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁ-
KA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Komorniki, Polska 30331110; Wpi-
sano: EUROCASH VC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Komorniki, Polska 301331110 .
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(111) 170173 A . Wykreślono: EUROCASH VC2 SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska 
301331110; Wpisano: EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, 
Polska 631008941 .

(111) 172085 A . Wykreślono: „EUROCASH” Spółka Akcyjna 
Spółka Komandytowa, Komorniki, Polska 301331110; Wpisano: 
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Ko-
morniki, Polska 30331110 .

(111) 172085 A . Wykreślono: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁ-
KA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Komorniki, Polska 30331110; Wpi-
sano: EUROCASH VC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Komorniki, Polska 301331110 .

(111) 172085 A . Wykreślono: EUROCASH VC2 SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska 
301331110; Wpisano: EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, 
Polska 631008941 .

(111) 173714 A . Wykreślono: „SOBIK” ZAKŁAD PRODUKCYJ-
NY SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, Polska 072867830; Wpisano: SO-
BIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA JAWNA, Bielsko-Biała, Polska 
072867830 .

(111) 175998 A . Wykreślono: TOTAL MARKET HOLDING SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN-
DYTOWA, Warszawa, Polska 012277212; Wpisano: TOTAL MARKET 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 012277212 .

(111) 187462 A . Wykreślono: Przedsiębiorstwo SWORD Piły 
Taśmowe Roman Wójcik, Gdańsk, Polska 190905819; Wpisano: 
SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ-
KA KOMANDYTOWA, Gdynia, Polska 365951468 .

(111) 198821 A . Wykreślono: „EUROCASH” Spółka Akcyjna 
Spółka Komandytowa, Komorniki, Polska 301331110; Wpisano: 
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Ko-
morniki, Polska 30331110 .

(111) 198821 A . Wykreślono: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁ-
KA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Komorniki, Polska 30331110; Wpi-
sano: EUROCASH VC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Komorniki, Polska 301331110 .

(111) 198821 A . Wykreślono: EUROCASH VC2 SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska 
301331110; Wpisano: EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, 
Polska 631008941 .

(111) 201602 A . Wykreślono: „EUROCASH” Spółka Akcyjna 
Spółka Komandytowa, Komorniki, Polska 301331110; Wpisano: 
KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Ko-
morniki, Polska 30331110 .

(111) 201602 A . Wykreślono: KDWT SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁ-
KA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, Komorniki, Polska 30331110; Wpi-
sano: EUROCASH VC2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Komorniki, Polska 301331110 .

(111) 201602 A . Wykreślono: EUROCASH VC2 SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska 
301331110; Wpisano: EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, 
Polska 631008941 .

(111) 202701 A . Wykreślono: SIGMA BK BARTOSZ, KORCHOW 
I WSPÓLNICY Spółka Jawna, Tuchom, Polska; Wpisano: SIGMA BK 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Kielno, Polska 190044607 .

(111) 204101 A . Wykreślono: HYUNDAI MOBIS, SEUL, Republi-
ka Korei; Wpisano: Hyundai Mobis Co ., Ltd ., Seul, Republika Korei .

(111) 206414 A . Wykreślono: „GONAR” Sp . z  o .o ., Katowice, 
Polska 273699630; Wpisano: GONAR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, 
Polska 273699630 .

(111) 208864 A . Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930 .

(111) 208864 A . Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 .

(111) 227840 A . Wykreślono: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, 
Polska 365951468; Wpisano: SWORD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 365951468 .

(111) 231391 D . Wykreślono: „W  dniu 25 lutego 2015 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  2353/15/269) wpisano do  Rejestru Za-
stawów pod pozycją 2436929 zastaw rejestrowy na prawie ochron-
nym udzielonym na  znak towarowy R-231391 w  celu zabezpie-
czenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁK AKCYJNA 
z  siedzibą w  Warszawie wobec BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA 
z  siedzibą w  Warszawie; DELECTA SPÓŁK AKCYJNA z  siedzibą 
we Włocławku” .

(111) 232898 A . Wykreślono: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, Pol-
ska 36595146800000; Wpisano: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 365951468 .

(111) 234486 A . Wykreślono: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, Pol-
ska 36595146800000; Wpisano: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 365951468 .

(111) 234613 A . Wykreślono: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, 
Polska 365951468; Wpisano: SWORD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 365951468 .

(111) 238193 A . Wykreślono: FONDATION ALLIANCE FRANÇA-
ISE, PARYŻ, Francja; Wpisano: FONDATION DES ALLIANCES 
FRANÇAISES, Paryż, Francja .

(111) 238765 A . Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS 
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LI-
MITED, Dublin, Irlandia .

(111) 238765 A . Wykreślono: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMI-
TED, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH+LOMB IRELAND LIMITED, 
Dublin, Irlandia .

(111) 240388 A . Wykreślono: PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930 .

(111) 240388 A . Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 .

(111) 252607 A . Wykreślono: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, 
Polska 365951468; Wpisano: SWORD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 365951468 .

(111) 252608 A . Wykreślono: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, 
Polska 365951468; Wpisano: SWORD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 365951468 .

(111) 253106 A . Wykreślono: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, 
Polska 365951468; Wpisano: SWORD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 365951468 .
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(111) 258017 A . Wykreślono: ROZMIAREK PRZEMYSŁAW 
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE ROZ-BUD, Po-
znań, Polska 300645667; Wpisano: F .H .U . SZU SZELĄG URSZULA 
ANNA, Szczecin, Polska 810362466 .

(111) 258180 A . Wykreślono: AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142569170; 
Wpisano: MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 
015276970 .

(111) 261036 A . Wykreślono: EURO-APTEKA SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017326493; 
Wpisano: EUROAPOTHECA, UAB, Wilno, Litwa .

(111) 262536 A . Wykreślono: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, 
Polska 365951468; Wpisano: SWORD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 365951468 .

(111) 262537 A . Wykreślono: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, 
Polska 365951468; Wpisano: SWORD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 365951468 .

(111) 262538 A . Wykreślono: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, 
Polska 365951468; Wpisano: SWORD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 365951468 .

(111) 262539 A . Wykreślono: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, 
Polska 365951468; Wpisano: SWORD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 365951468 .

(111) 262780 A . Wykreślono: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, 
Polska 365951468; Wpisano: SWORD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 365951468 .

(111) 265678 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 268852 A . Wykreślono: AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142569170; 
Wpisano: MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 
015276970 .

(111) 270010 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 270013 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 272017 A . Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930 .

(111) 272017 A . Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 .

(111) 272540 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 272639 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 273421 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 273422 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 273455 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 273456 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 273465 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 273466 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 274523 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 274527 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 277505 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 277940 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 278032 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 278170 A . Wykreślono: AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142569170; 
Wpisano: MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 
015276970 .

(111) 278880 A . Wykreślono: Unilever IP Holdings B .V ., Rotter-
dam, Holandia; Wpisano: ekaterra Group IP Holdings B .V ., Rotter-
dam, Holandia .

(111) 278881 A . Wykreślono: UNILEVER IP HOLDINGS B .V ., 
Rotterdam, Holandia; Wpisano: ekaterra Group IP Holdings B .V ., 
Rotterdam, Holandia .

(111) 278883 A . Wykreślono: Unilever IP Holdings B .V ., Rotter-
dam, Holandia; Wpisano: ekaterra Group IP Holdings B .V ., Rotter-
dam, Holandia .

(111) 279322 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska .
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(111) 279624 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 279832 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 279872 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 280551 A . Wykreślono: APOTEX EUROPE B .V ., LEIDEN, 
Holandia; Wpisano: AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366934319 .

(111) 280798 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 691532279 .

(111) 281136 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 281137 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 281321 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 282398 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 283148 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 283459 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 284357 A . Wykreślono: KADORNA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Macie-
rzysz, Polska 147477828; Wpisano: APAB 22 PRAŁAT, TKACZYŃSKA 
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 520856709 .

(111) 284358 A . Wykreślono: KADORNA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Macie-
rzysz, Polska 147477828; Wpisano: APAB 22 PRAŁAT, TKACZYŃSKA 
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 520856709 .

(111) 285610 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 285611 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 285824 A . Wykreślono: JM INNOVATIVE COSMETICS 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191; Wpisano: JM INNO-
VATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 146951191 .

(111) 285975 A . Wykreślono: JM INNOVATIVE COSMETICS 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191; Wpisano: JM INNO-
VATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 146951191 .

(111) 286834 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 286959 A . Wykreślono: KOŁOCZEK I .T .S . SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA, Rogów, Polska 240566098; Wpisano: KO-
ŁOCZEK I .T .S . SPÓŁKA JAWNA, Bełsznica, Polska 240566098 .

(111) 287076 A . Wykreślono: JM INNOVATIVE COSMETICS 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191; Wpisano: JM INNO-
VATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 146951191 .

(111) 287077 A . Wykreślono: JM INNOVATIVE COSMETICS 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191; Wpisano: JM INNO-
VATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 146951191 .

(111) 288498 A . Wykreślono: RUDNIK RAFAŁ MASTER, Kra-
ków, Polska 356852061; Wpisano: VCX SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 368550681 .

(111) 288739 A . Wykreślono: JM INNOVATIVE COSMETICS 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191; Wpisano: JM INNO-
VATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 146951191 .

(111) 289207 A . Wykreślono: JM INNOVATIVE COSMETICS 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191; Wpisano: JM INNO-
VATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 146951191 .

(111) 289340 A . Wykreślono: KOŁOCZEK I .T .S . SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Bełsznica, Polska 240566098; Wpisano: KOŁOCZEK 
I .T .S . SPÓŁKA JAWNA, Bełsznica, Polska 240566098 .

(111) 290046 A . Wykreślono: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, 
Polska 365951468; Wpisano: SWORD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 365951468 .

(111) 290047 A . Wykreślono: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, 
Polska 365951468; Wpisano: SWORD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 365951468 .

(111) 290049 A . Wykreślono: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, 
Polska 365951468; Wpisano: SWORD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 365951468 .

(111) 290517 A . Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930 .

(111) 290517 A . Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 .

(111) 290518 A . Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930 .
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(111) 290518 A . Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 .

(111) 290657 A . Wykreślono: JM INNOVATIVE COSMETICS 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191; Wpisano: JM INNO-
VATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 146951191 .

(111) 290738 A . Wykreślono: JM INNOVATIVE COSMETICS 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191; Wpisano: JM INNO-
VATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 146951191 .

(111) 290797 A . Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930 .

(111) 290797 A . Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 .

(111) 292572 A . Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930 .

(111) 292572 A . Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 .

(111) 292591 A . Wykreślono: JM INNOVATIVE COSMETICS 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191; Wpisano: JM INNO-
VATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 146951191 .

(111) 293756 A . Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930 .

(111) 294489 A . Wykreślono: JM INNOVATIVE COSMETICS 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191; Wpisano: JM INNO-
VATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 146951191 .

(111) 296390 A . Wykreślono: JM INNOVATIVE COSMETICS 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191; Wpisano: JM INNO-
VATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 146951191 .

(111) 302624 A . Wykreślono: AVENT PHARMA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
142569170; Wpisano: MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, 
Polska 015276970 .

(111) 305506 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 308594 A . Wykreślono: UPC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016308978; Wpi-
sano: Liberty Global Europe Holding B .V ., Schiphol-Rijk, Holandia .

(111) 308862 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 309770 A . Wykreślono: AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142569170; 
Wpisano: MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 
015276970 .

(111) 310366 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 310367 A . Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 .

(111) 315555 A . Wykreślono: AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142569170; 
Wpisano: MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 
015276970 .

(111) 315558 A . Wykreślono: DOGMAT SYSTEMY SPÓŁKA AK-
CYJNA, Suchy Las, Polska 634641455 ; Wpisano: DOGMAT SYSTEMY 
SERVICES SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Su-
chy Las, Polska 387035636 .

(111) 319941 A . Wykreślono: JM INNOVATIVE COSMETICS 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191; Wpisano: JM INNO-
VATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 146951191 .

(111) 320016 A . Wykreślono: PROMONOVO SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki, Polska 362000146; 
Wpisano: NOVOL SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Komorniki, Polska 004864559 .

(111) 321141 D . Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia 
17 .12 .2021 r ., udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na używanie 
znaku towarowego przez VPL PROJECTS SPÓŁKA Z  OGRANICZĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska na czas nieokreślony .”

(111) 321142 A . Wykreślono: JM INNOVATIVE COSMETICS 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191; Wpisano: JM INNO-
VATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 146951191 .

(111) 321385 A . Wykreślono: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, Pol-
ska 36595146800000; Wpisano: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 365951468 .

(111) 322474 A . Wykreślono: AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142569170; 
Wpisano: MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 
015276970 .

(111) 325371 A . Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930 .

(111) 325371 A . Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 .

(111) 329045 A . Wykreślono: JM INNOVATIVE COSMETICS 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Warszawa, Polska 146951191; Wpisano: JM INNO-
VATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 146951191 .

(111) 329248 A . Wykreślono: Unipharm Laboratories Limited, 
Dublin, Irlandia; Wpisano: M .C .M . Klosterfrau Healthcare Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 361124538 .
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(111) 329854 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-
szawa, Polska 141972930; Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930.

(111) 329854 A. Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609.

(111) 330182 A. Wykreślono: KADORNA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Macie-
rzysz, Polska 147477828; Wpisano: APAB 22 PRAŁAT, TKACZYŃSKA 
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 520856709.

(111) 331931 A. Wykreślono: MICHAŁ DZIEWIĄTKOWSKI, 
AMIPLAY, Częstochowa, Polska; Wpisano: AMIPLAY SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
520592050.

(111) 336958 A. Wykreślono: MICHAŁ DZIEWIĄTKOWSKI, 
AMIPLAY, Częstochowa, Polska; Wpisano: AMIPLAY SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
520592050.

(111) 342504 A. Wykreślono: LI PARIE J. LEWICKA, M. MA-
ŁECKA SPÓŁKA JAWNA, Pruszków, Polska 387256478; Wpisano:  
LI PARIE GROUP SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Pruszków, Polska 386224921.

(111) 348150 D. Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia 
1 marca 2022 r., udzielono pełnej i  wyłącznej licencji na  używa-
nie znaku towarowego słowno-graficznego ZITERM przez spółkę  
ZITERM WOJCIECH ŁAPUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Harbutowice, 
Polska na czas określony od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grud-
nia 2031r.”

(111) 348465 D. Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia 
1 marca 2022 r., udzielono pełnej i  wyłącznej licencji na  używa-
nie znaku towarowego słowno-graficznego ziterm przez spółkę  
ZITERM WOJCIECH ŁAPUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Harbutowice, 
Polska na czas określony od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grud-
nia 2031 r.”

(111) 350466 A. Wykreślono: AIPOM SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367139386; 
Wpisano: „FIANTAX” NGOC THUONG DOAN, Warszawa, Polska 
382937038.

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) 1083159 (540) Léon DE BRUXELLES
(531) CFE: 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12 (511) 29, 32, 43
(732) LEON DE BRUXELLES,  
5 Rue de Chartres, F-92200 Neuilly-Sur-Seine (FR)
(151) 2011 05 27 (441) 2011 09 12 (581) 2011 07 21

(111) 1403808 (540) GOLDEN TRAIL (511) 25, 35, 41
(732) SALOMON SAS,  
14 Chemin des Croiselets, F-74370 EPAGNY METZ-TESSY (FR)
(151) 2022 01 06 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10

(111) 1437967 (540) FH FELIX HARDY
(531) CFE: 27.05.10 (511) 25
(732) YUNUS MAÇİN,  
Tahtakale Mah. İstanbul, Cad. İhlas Bizim Evler No: C4 D: 9,  
Avcılar, İstanbul (TR)
(151) 2021 12 24 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10

(111) 1494771 (540) VELLSAM (511) 1
(732) Vellsam materias bioactivas, SL, Ctra. Nacional 340, km 477, 
E-04200 Tabernas (Almería) (ES)
(151) 2022 01 26 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10

(111) 1520359 (540) v2food (511) 29, 30
(732) V2 FOOD PTY LTD, Level 2, 122 Pitt St, Sydney NSW 2000 (AU)
(151) 2019 10 07 (441) 2020 04 06 (581) 2020 03 19

(111) 1543102 (540) FASHION PROFESSIONAL
(531) CFE: 27.05.01 (511) 3, 21, 26
(732) Max Brands Marketing B.V.,  
Aston Martinlaan 1, Oud-Beijerland, NL-3261 NB (NL)
(151) 2020 05 12 (441) 2020 08 17 (581) 2020 07 30

(111) 1543766 (540) CanTak
(531) CFE: 27.05.01 (511) 9
(732) WenZhou Changjiang Electrical Appliance Factory,  
5th Lingyun Road, Liushi, Yueqing City,  
325000 Zhejiang Province (CN)
(151) 2020 07 06 (441) 2020 08 24 (581) 2020 08 06

(111) 1551456 (540) LE VIDAME (511) 32, 33
(732) M. FABRICE FAGEDET,  
2 place des Négriers, F-44116 Vieillevigne (FR)
(151) 2021 04 08 (441) 2021 05 17 (581) 2021 04 29

(111) 1553066 (540) 100/x
(531) CFE: 24.17.07 (511) 9, 36, 42
(732) HDR SG PTE. LTD.,  
30 CECIL STREET, #19-08 PRUDENTIAL TOWER,  
Singapore 049712 (SG)
(151) 2020 06 10 (441) 2020 10 19 (581) 2020 10 01

(111) 1563679 (540) PANO (511) 9, 10
(732) Koninklijke Philips N.V.,  
High Tech Campus 52, NL-5656 AG Eindhoven (NL)
(151) 2022 01 19 (441) 2022 02 21 (581) 2022 02 03

(111) 1582037 (540) pangu (511) 25
(732) PANGU GmbH, Quellenweg 6, 85570 Ottenhofen (DE)
(151) 2021 01 19 (441) 2021 04 06 (581) 2021 03 18

(111) 1614996 (540) ČERVA
(531) CFE: 27.05.01 (511) 9, 10, 21, 25
(732) CERVA GROUP a.s., Průmyslovā 483, CZ-252 61 Jeneč (CZ)
(151) 2021 04 22 (441) 2021 10 11 (581) 2021 09 23

(111) 1639283 (540) BE / NU (511) 5
(732) THG Nutrition Limited,  
5th Floor Voyager House, Chicago Avenue, Manchester Airport, 
Manchester M90 3DQ (GB)
(151) 2022 01 07 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10

(111) 1641183 (540) GRANDEX (511) 11, 19, 20, 35
(732) Limited Liability Company “TRANS STONE”,  
prov. Chuhuivskyi 19A, kv. 64, m. Kyiv 03067 (UA)
(151) 2021 09 15 (441) 2022 02 21 (581) 2022 02 03

(111) 1641285 (540) Curren
(531) CFE: 27.05.01 (511) 14
(732) Zou Yuqiang,  
No. 6-1, Xuzhongxing Alley, Xia Village, Xixi Countryside,  
Yongjia County, 358000 Zhejiang Province (CN)
(151) 2021 11 19 (441) 2022 02 21 (581) 2022 02 03



120 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 43/2022

(111) 1641300 (540) EWHA+
(531) CFE: 24.13.01, 27.05.01 (511) 10
(732) Dong E E Hua Medical Technology Co.,Ltd.,  
No. 29, Xiangjiang Road, Dong-e County, Liaocheng City,  
252200 Shandong Province (CN)
(151) 2021 11 30 (441) 2022 02 21 (581) 2022 02 03

(111) 1641342 (540) Snacklafel (511) 29, 30
(732) Snacklafel GmbH,  
Große Brunnenstrasse 124, 22763 Hamburg (DE)
(151) 2021 10 26 (441) 2022 02 21 (581) 2022 02 03

(111) 1641359 (540) BODONETTE (511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt.,  
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2021 12 06 (441) 2022 02 21 (581) 2022 02 03

(111) 1641369 (540) AQLIDA (511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt.,  
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2021 12 06 (441) 2022 02 21 (581) 2022 02 03

(111) 1641370 (540) DEGILORETT (511) 5
(732) Richter Gedeon Nyrt.,  
Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapest (HU)
(151) 2021 12 06 (441) 2022 02 21 (581) 2022 02 03

(111) 1641395 (540) Istanbul Airport iGA
(531) CFE: 25.05.02, 26.11.21, 27.05.01, 29.01.13 (511) 37, 39
(732) İGA Havalimanı İşletmesi Anonim Şirketi,  
Tayakadın Mah. Terminal Cd.,  
Havalimanı Terminal Binası No: 1/760494, Arnavutköy, İstanbul (TR)
(151) 2021 05 11 (441) 2022 02 21 (581) 2022 02 03

(111) 1641540 (540) ZENIKO
(531) CFE: 27.05.01 (511) 11
(732) GODOX PHOTO EQUIPMENT CO.,LTD.,  
4th Floor of Building 1, 1st to 4th Floor of Building 2,  
4th Floor of Building 3, 1st to 4th Floor of Building 4,  
Yaochuan Industrial Zone, Tangwei Community,  
Fuhai Street, Bao’an District, 518000 Shenzhen (CN)
(151) 2021 12 07 (441) 2022 02 21 (581) 2022 02 03

(111) 1641551 (540) HAC A DOS (511) 18
(732) HERMES INTERNATIONAL,  
24 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR)
(151) 2021 12 07 (441) 2022 02 21 (581) 2022 02 03

(111) 1641594 (540) ITIB
(531) CFE: 27.05.01 (511) 25
(732) Zhejiang Qianyi Brand Management Co., Ltd,  
Room 5, 1st Floor, Building 5, No. 1866, Binxing Road,  
Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou City,  
310000 Zhejiang Province (CN)
(151) 2021 12 01 (441) 2022 02 21 (581) 2022 02 03

(111) 1641940 (540) CHUM CHURUM
(531) CFE: 01.15.15, 06.01.02,  
26.11.03, 28.03.00, 29.01.13 (511) 33
(732) LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO., LTD.,  
15, SEOCHO-DAERO 70-GIL, SEOCHO-GU SEOUL (KR)
(151) 2021 12 17 (441) 2022 02 21 (581) 2022 02 03

(111) 1641952 (540) HAI DAVAI (511) 30, 32, 33
(732) BILBA Ivan,  
Str. Florica Niţă nr. 7/1, ap. 5, MD-2024 Chişinău (MD)
(151) 2021 11 09 (441) 2022 02 21 (581) 2022 02 03

(111) 1641970 (540) PRIMALAC ULTIMA (511) 5, 29, 30
(732) Pharmalys Laboratories SA,  
Schochenmühlestrasse 2, CH-6340 Baar (CH)
(151) 2021 08 17 (441) 2022 02 21 (581) 2022 02 03

(111) 1642038 (540) zesst
(531) CFE: 26.01.03, 26.11.01, 27.05.01 (511) 12, 39

(732) Almatech SA,  
EPFL Innovation Park, Batiment D, CH-1015 Lausanne (CH)
(151) 2021 09 06 (441) 2022 02 21 (581) 2022 02 03

(111) 1642045 (540) CLEANsoUP (511) 1, 7, 11, 40, 42
(732) SEDE ENVIRONNEMENT,  
1 rue de la Fontainerie, F-62000 ARRAS (FR)
(151) 2021 12 03 (441) 2022 02 21 (581) 2022 02 03

(111) 1642967 (540) LEME
(531) CFE: 27.05.01 (511) 34
(732) Mainstay (Guangdong) biotechnology Co., Ltd.,  
Room 505, Building 7, No. 1, Taoyuan Road, Songshan Lake Park, 
Dongguan City, Guangdong Province (CN)
(151) 2021 12 14 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10

(111) 1643034 (540) PGYTECH
(531) CFE: 27.05.01 (511) 9, 18
(732) PGYTECH CO., LTD.,  
2#15A01, No. 505 Guangming Road, Huaqiao Town,  
Kunshan, Suzhou City, 215345 Jiangsu Province (CN)
(151) 2021 12 07 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10

(111) 1643130 (540) demontha
(531) CFE: 27.05.01 (511) 20
(732) GENYA ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
İkitelli Keresteciler Sitesi 17. Sok. No: 2-4 İkitelli Küçükçekmece, 
İstanbul (TR)
(151) 2021 01 26 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10

(111) 1643272 (540) CRAFTER (511) 35, 37, 40, 42
(732) CRAFTER d.o.o. Beograd,  
Federika Felinija 21, 11070 Beograd-Novi Beograd (RS)
(151) 2021 09 09 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10

(111) 1643349 (540) RODLO
(531) CFE: 26.03.23, 26.04.16, 26.13.25, 29.01.12 (511) 16, 35, 41
(732) Bund der Polen in Deutschland e.V.,  
Am Kortländer 6, 44787 Bochum (DE)
(151) 2021 11 03 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10

(111) 1643431 (540) Find N (511) 35
(732) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.,
No. 18 Haibin Road, Wusha, Chang’an, Dongguan, Guangdong (CN)
(151) 2021 08 04 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10

(111) 1643485 (540) SUSHIKO (511) 29, 30, 35, 39, 43
(732) G.L. GROUP ITALIA S.R.L.,  
Via Ferruccio Ferrari 2, I-42124 Reggio Emilia (RE) (IT)
(151) 2021 10 13 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10

(111) 1643621 (540) ODAK PCB
(531) CFE: 26.01.07, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14 (511) 9
(732) ODAK PCB ELEKTRONİK ANONİM ŞİRKETİ,  
Akçaburgaz Mah. 1575. SK. Alkoop San B2 Blok 2 B 4,  
Esenyurt, İstanbul (TR)
(151) 2021 06 09 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10

(111) 1643649 (540) GLORIOUS
(531) CFE: 02.01.01, 27.05.01 (511) 9
(732) Glorious LLC,  
13809 Research Blvd., Suite 500 PMB, 93206, Austin TX 78750 (US)
(151) 2021 12 10 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10

(111) 1643817 (540) Techderm
(531) CFE: 02.01.01, 02.03.01, 27.05.01 (511) 10
(732) Hangzhou Techderm Biological Products Co., Ltd,  
Floor 2, East Building 6, No. 88 Jiangling Road,  
Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province (CN)
(151) 2021 12 14 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10

(111) 1643869
(531) CFE: 02.01.01, 04.05.21, 27.05.21, 28.01.00 (511) 24
(732) Oriental Weavers International,  
Tenth of Ramadan City - section A-1, Sharkia Governorate (EG)
(151) 2021 11 01 (441) 2022 02 28 (581) 2022 10 06
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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) 1505998 (540) TOP NOTCH (511) 3
(732) GAON S .r .l .,  
Via Paolo da Cannobio 9, I-20122 Milano (IT)
(151) 2019 10 04 (441) 2020 01 13 (581) 2019 12 26

(111) 1513294 (540) PayPlanet (511) 36
(732) Individual entrepreneur DAVYDOV DMITRIY VIKTOROVICH, 
Orbita-2 microdistrict, 5, Bostandyk district,  
050043 Almaty city (KZ)
(151) 2019 10 02 (441) 2020 02 24 (581) 2020 02 06

(111) 1532997 (540) YASHKINO (511) 29, 30, 35
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu  
„KDV Yashkino”,  Molodezhnaya str . 1a, pgt . Yashkino,  
RU-652010 Kemerovskaya Oblast (RU)
(151) 2020 02 14 (441) 2020 06 15 (581) 2020 05 28

(111) 1534445 (540) VIRUGEL (511) 3, 5
(732) ERBAGIL S .R .L .,  
Via Luigi Settembrini 13, I-82037 TELESE TERME (BN) (IT)
(151) 2020 04 28 (441) 2020 06 22 (581) 2020 06 04

(111) 1550747 (540) Ecofolia (511) 1, 5
(732) Kwizda Holding GmbH,  
Universitätsring 6, A-1010 Wien (AT)
(151) 2020 06 30 (441) 2020 10 05 (581) 2020 09 17

(111) 1551962 (540) I LOVE YOU (511) 10
(732) I Love You Inc .,  
16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958 (US)
(151) 2020 05 23 (441) 2020 10 12 (581) 2020 09 24
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