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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 241 561 do nr 241 595)
w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 241584 (41) 2019 12 02 
(51) A01B 23/02 (2006 01) 
 A01B 21/02 (2006 01) 
 A01B 33/14 (2006 01)
(21) 425800 (22) 2018 06 01

(72) MIESZKALSKI LESZEK, Kobyłka (PL); LISOWSKI ALEKSANDER, 
Warszawa (PL); KLONOWSKI JACEK, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Wirnik brony wirnikowej

(B1) (11) 241571 (41) 2020 10 05 
(51) A01B 49/06 (2006 01)
(21) 429437 (22) 2019 03 28
(72) SOBOL ZYGMUNT, Bębło (PL); BARAN DARIUSZ, Kraków (PL); 
KURPASKA SŁAWOMIR, Kraków (PL)
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(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM  HUGONA KOŁŁĄTAJA 
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Maszyna wieloczynnościowa uprawowo-nawozowo-siewno-
-sadząca dla małych i średnich gospodarstw

(B1) (11) 241573 (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) 429708 (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) 241574 (41) 2021 05 04 
(51) A23L 7/109 (2016 01) 
 A23L 7/00 (2016 01) 
 A21C 3/02 (2006 01) 
 A21C 11/16 (2006 01) 
 A21C 11/24 (2006 01)
(21) 431628 (22) 2019 10 28
(72) SYCH KRZYSZTOF, Gniezno (PL); GRAJEK WŁODZIMIERZ, 
Poznań (PL)
(73) SOBCZYŃSKI JACEK  
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA KONPACK, Konin (PL)
(54) Sposób wytwarzania produktu mącznego z dwóch rozróżnial-
nych ciast oraz urządzenie do wytwarzania produktu mącznego 
z dwóch rozróżnialnych ciast

(B1) (11) 241583 (41) 2022 05 16 
(51) A61B 5/02 (2006 01) 
 A61B 5/00 (2006 01) 
 A61B 5/024 (2006 01)
(62) 428965
(21) 439507 (22) 2019 02 19
(72) WTOREK JERZY, Jankowo (PL); BUJNOWSKI ADAM,  
Jankowo (PL); KACZMAREK MARIUSZ, Straszyn (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Układ do bezkontaktowego pomiaru elektrycznej czynności 
serca

(B1) (11) 241581 (41) 2019 06 17 
(51) A61C 13/10 (2006 01) 
 A61C 13/34 (2006 01) 
 G06F 30/00 (2020 01)
(21) 423805 (22) 2017 12 08
(72) MICHALIK ROBERT, Otwock (PL)
(73) MICHALIK ROBERT, Otwock (PL)
(54) Sposób wykonania uzupełnienia protetycznego

(B1) (11) 241587 (41) 2022 02 28 
(51) A61F 2/54 (2006 01) 
 A61F 4/00 (2006 01)
(21) 438261 (22) 2021 06 24
(72) CHOJNICKI BENIAMIN, Zielona Góra (PL)
(73) UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, Zielona Góra (PL)
(54) Proteza kończyny górnej, zwłaszcza do uprawiania sportów 
rowerowych

(B1) (11) 241562 (41) 2021 10 11 
(51) A61K 9/00 (2006 01) 
 A61K 31/397 (2006 01) 
 A61K 31/366 (2006 01) 
 A61K 31/216 (2006 01)
(21) 433450 (22) 2020 04 04

(72) PALUCH MARIAN, Imielin (PL); KNAPIK-KOWALCZUK 
JUSTYNA, Świętochłowice (PL); KRAMARCZYK DANIEL,  
Katowice (PL); CHMIEL KRZYSZTOF, Chorzów (PL); MROZEK 
ZUZANNA, Marklowice (PL); BŁAŻYTKO ALFRED, Toszek (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Amorficzna kompozycja farmaceutyczna oraz sposób jej otrzy-
mywania

(B1) (11) 241575 (41) 2021 07 26 
(51) A61K 9/19 (2006 01) 
 A61K 9/20 (2006 01) 
 A61K 31/506 (2006 01) 
 A61K 47/26 (2006 01)
(21) 432676 (22) 2020 01 23
(72) HUSZCZA GRZEGORZ, Warszawa (PL); SZEWC URSZULA, 
Grębów (PL); SKAŹNIK MAŁGORZATA, Warszowice (PL); 
DWORZYŃSKA ALEKSANDRA, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CHEMII 
PRZEMYSŁOWEJ IM  PROF  IGNACEGO MOŚCICKIEGO,  
Warszawa (PL)
(54) Preparat bozentanu w postaci tabletek ulegających rozpadowi 
w jamie ustnej

(B1) (11) 241586 (41) 2021 12 20 
(51) B01F 27/051 (2022 01) 
 B01F 27/1142 (2022 01)
(21) 438578 (22) 2021 07 23
(72) SZULŻYK-CIEPLAK JOANNA, Lublin (PL); ŁAGÓD GRZEGORZ, 
Lublin (PL); ZABURKO JACEK, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Mieszadło do wolnoobrotowego mieszania i homogenizacji 
w zbiornikach pionowych, zwłaszcza z osadem czynnym

(B1) (11) 241561 (41) 2021 07 12 
(51) B07B 1/28 (2006 01)
(21) 432503 (22) 2020 01 05
(72) PATER PAWEŁ, Bydgoszcz (PL); PATER ANNA, Bydgoszcz (PL); 
GREGORY ZIGGY, Karawara (AU)
(73) PATER ANNA PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA 
I REALIZACJI GOSTER, Bydgoszcz (PL)
(54) Przesiewacz wibracyjny

(B1) (11) 241585 (41) 2020 05 04 
(51) B22F 3/15 (2006 01)
(21) 427576 (22) 2018 10 29
(72) TYRCHA WOJCIECH, Kraków (PL); RYNDUCH JĘDRZEJ,  
Kraków (PL)
(73) TYRCHA WOJCIECH, Kraków (PL); RYNDUCH JĘDRZEJ,  
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania złożonych geometrycznie kształtek 
z proszków poprzez prasowanie izostatyczne w matrycy wielo-
krotnego użycia

(B1) (11) 241577 (41) 2020 10 19 
(51) B32B 17/00 (2006 01) 
 C03C 27/00 (2006 01) 
 C03B 29/00 (2006 01) 
 B26D 3/00 (2006 01)
(21) 429590 (22) 2019 04 10
(72) SYCH KRZYSZTOF, Gniezno (PL)
(73) BODANKO KRYSTIAN ALUFUSION, Olecko (PL)
(54) Sposób wytwarzania formatki szklanej końcowego przezna-
czenia oraz zespół urządzeń automatycznej linii technologicznej 
do wytwarzania formatki szklanej końcowego przeznaczenia

(B1) (11) 241591 (41) 2020 12 14 
(51) B60R 19/26 (2006 01) 
 B60R 19/34 (2006 01)
(21) 430140 (22) 2019 06 04
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(72) GUMUŁA STANISŁAW, Wieliczka (PL); PIONTEK GEORG 
JOHANNES, Iserlohn (DE); DORUCH HENRYK, Kraków (PL); 
JAMROZIAK DARIUSZ, Pyskowice (PL)
(73) GUMUŁA STANISŁAW, Wieliczka (PL);  
PIONTEK GEORG JOHANNES, Iserlohn (DE); DORUCH HENRYK, 
Kraków (PL); JAMROZIAK DARIUSZ, Pyskowice (PL)
(54) Pochłaniacz energii zderzeń obiektów fizycznych, zwłaszcza 
pojazdów samochodowych

(B1) (11) 241567 (41) 2021 11 29 
(51) B65D 17/34 (2006 01) 
 B65D 17/50 (2006 01) 
 B65D 47/20 (2006 01) 
 B65D 47/28 (2006 01)
(21) 434033 (22) 2020 05 22
(72) LEWANDOWSKI DARIUSZ, Warszawa (PL); SOBECKI ROMAN, 
Gostyń (PL)
(73) REEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Krzemieniewo (PL)
(54) Mechanizm do otwierania i ponownego zamykania otworu 
do opróżniania pojemnika przeznaczonego zwłaszcza na napoje

(B1) (11) 241578 (41) 2021 01 11 
(51) B65G 65/00 (2006 01) 
 B65G 67/00 (2006 01)
(21) 430428 (22) 2019 06 28
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Chłodnia samojezdna

(B1) (11) 241579 (41) 2020 04 06 
(51) B66C 23/16 (2006 01) 
 F03D 1/00 (2006 01)
(21) 427162 (22) 2018 09 24
(72) PASZKIEWICZ TOMASZ, Gdańsk (PL); METELSKI MAREK, 
Gdańsk (PL); NADRATOWSKI KAMIL, Gdańsk (PL)
(73) PROTEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk (PL)
(54) Dźwig serwisowy

(B1) (11) 241588 (41) 2015 04 27 
(51) C04B 18/10 (2006 01) 
 C04B 18/12 (2006 01) 
 C04B 33/13 (2006 01) 
 C04B 33/135 (2006 01) 
 C04B 33/132 (2006 01)
(21) 405742 (22) 2013 10 23
(72) ŁUCZAJ KRZYSZTOF, Białystok (PL); SOKOŁOWSKI JANUSZ, 
Warszawa (PL); ŚWITKA KRZYSZTOF JAN, Bydgoszcz (PL); 
KABACIŃSKI MICHAŁ, Susz (PL)
(73) CERTYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Białystok (PL)
(54) Sposób i instalacja do otrzymywania lekkiego kruszywa cera-
micznego, zwłaszcza z popiołów po spaleniu węgla

(B1) (11) 241569 (41) 2022 05 09 
(51) C05C 1/00 (2006 01) 
 C05G 5/12 (2020 01) 
 C05F 11/08 (2006 01) 
 C05F 17/20 (2020 01)
(21) 438224 (22) 2021 06 22
(72) WALCZAK MACIEJ, Cierpice (PL); BURKOWSKA-BUT 
ALEKSANDRA, Toruń (PL)
(73) BACTO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(54) Bionawóz i sposób jego otrzymywania

(B1) (11) 241570 (41) 2022 05 09 
(51) C05F 11/08 (2006 01) 
 A01G 24/22 (2018 01) 
 C12N 1/20 (2006 01) 
 C12R 1/41 (2006 01)
(21) 438306 (22) 2021 06 30
(72) WALCZAK MACIEJ, Cierpice (PL);  
BURKOWSKA-BUT ALEKSANDRA, Toruń (PL)
(73) BACTO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(54) Nośnik dla bakterii, zwłaszcza rodzaju Rhizobium

(B1) (11) 241576 (41) 2021 05 04 
(51) C12N 1/20 (2006 01) 
 A61K 35/744 (2015 01) 
 A61P 11/00 (2006 01) 
 C12R 1/46 (2006 01)
(21) 431619 (22) 2019 10 28
(72) PREJSNAR RAFAŁ, Łazy (PL); GŁĄBICKI ANDRZEJ,  
Tarnowskie Góry (PL)
(73) PREJSNAR RAFAŁ, Łazy (PL); GŁĄBICKI ANDRZEJ,  
Tarnowskie Góry (PL)
(54) Szczep streptococcus salivarius ssp  thermophilus K15

(B1) (11) 241568 (41) 2022 08 08 
(51) C12N 1/20 (2006 01) 
 C12R 1/46 (2006 01) 
 A61K 35/744 (2015 01) 
 A61P 35/00 (2006 01)
(21) 436821 (22) 2021 02 01
(72) SAŁAŃSKI PRZEMYSŁAW, Dębinki (PL); BARDOWSKI JACEK, 
Warszawa (PL); SZCZEPANKOWSKA AGNIESZKA, Bielawa (PL); 
BOGUSŁAWSKA JOANNA, Ząbki (PL)
(73) INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 
Warszawa (PL)
(54) Nowe szczepy Lactococcus lactis, kompozycje je obejmujące 
oraz ich zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu nowotworu raka 
jelita

(B1) (11) 241590 (41) 2021 10 25 
(51) C12P 7/02 (2006 01) 
 C12N 1/02 (2006 01) 
 C12N 1/20 (2006 01) 
 C12R 1/01 (2006 01)
(21) 433600 (22) 2020 04 19
(72) BIAŁCZAK DOROTA, Grudziądz (PL); SOROKA ANDRZEJ, 
Stawiguda (PL); POMASTOWSKI PAWEŁ, Przysiek (PL);  
RAFIŃSKA KATARZYNA, Golub-Dobrzyń (PL); CZAPLEWSKI LESZEK, 
Grudziądz (PL)
(73) POLMLEK GRUDZIĄDZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz (PL)
(54) Sposób pozyskiwania szczepu bakterii kwasu mlekowego i za-
stosowanie tak pozyskanego szczepu bakterii kwasu mlekowego

(B1) (11) 241589 (41) 2022 01 31 
(51) C12P 19/04 (2006 01) 
 C12P 1/04 (2006 01) 
 C12R 1/04 (2006 01) 
 C12R 1/01 (2006 01)
(21) 434842 (22) 2020 07 29
(72) BRITO MAGDALENA RÓŻA, Puławy (PL);  
BRITO ROBERT JOSHUA, Puławy (PL)
(73) MAKEGROWLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy (PL)
(54) Sposób produkcji arkuszy powstałych w wyniku fermentacji 
biomasy, przeznaczonych do wytwarzania materiałów użytkowych



Nr 44/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 7

(B1) (11) 241580 (41) 2019 11 18 
(51) E04B 1/32 (2006 01) 
 A63H 33/04 (2006 01)
(21) 425464 (22) 2018 05 09
(72) NAWRACAŁA PIOTR, Zielona Góra (PL)
(73) NAWRACAŁA PIOTR STAMPTEX, Zielona Góra (PL)
(54) Kopuła wieloelementowa i element do konstrukcji kopuły wie-
loelementowej

(B1) (11) 241563 (41) 2020 04 06 
(51) E04H 1/12 (2006 01) 
 E04B 1/348 (2006 01) 
 B65D 88/12 (2006 01)
(21) 427334 (22) 2018 10 04
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Kontener mieszkalny i sposób wytwarzania kontenera miesz-
kalnego

(B1) (11) 241582 (41) 2021 01 11 
(51) E05B 1/00 (2006 01) 
 A61L 2/24 (2006 01) 
 A61L 2/18 (2006 01)
(21) 433591 (22) 2020 04 20
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); GUZ ŁUKASZ, Lublin (PL); 
STĘPNIEWSKI WITOLD, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Dezynfekowany uchwyt

(B1) (11) 241592 (41) 2022 07 18 
(51) F16L 23/00 (2006 01) 
 F16L 23/16 (2006 01) 
 F16L 19/02 (2006 01)
(21) 436652 (22) 2021 01 13
(72) MATUSZEWSKI LESZEK, Malbork (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Połączenie rurowe kołnierzowe

(B1) (11) 241593 (41) 2021 06 28 
(51) F41A 17/00 (2006 01) 
 F41A 17/44 (2006 01) 
 F41A 17/02 (2006 01) 
 F42D 5/00 (2006 01)
(21) 432273 (22) 2019 12 18
(72) DZIUBEK IRENEUSZ TEODOR, Kalisz (PL); KOŁODZIEJ ANDRZEJ 
KRZYSZTOF, Kalisz (PL); TALAŚKA KRZYSZTOF, Poznań (PL);  
DOMEK GRZEGORZ, Bydgoszcz (PL)
(73) AKADEMIA KALISKA  
IM  PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO, Kalisz (PL)
(54) Polowy dezaktywator broni strzeleckiej o kalibrze 7,62x54 R 
zwłaszcza dla amunicji z kryzą zewnętrzną typu R

(B1) (11) 241594 (41) 2021 06 28 
(51) F41A 17/00 (2006 01) 
 F41A 17/44 (2006 01) 
 F41A 17/02 (2006 01) 
 F42D 5/00 (2006 01)
(21) 432276 (22) 2019 12 18
(72) DZIUBEK IRENEUSZ TEODOR, Kalisz (PL); KOŁODZIEJ ANDRZEJ 
KRZYSZTOF, Kalisz (PL); TALAŚKA KRZYSZTOF, Poznań (PL);  
DOMEK GRZEGORZ, Bydgoszcz (PL)
(73) AKADEMIA KALISKA  
IM  PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO, Kalisz (PL)
(54) Sposób dezaktywacji broni strzeleckiej w warunkach polowych, 
zwłaszcza  broni strzeleckiej kalibru 7,62x51 i pokrewnym dla amu-
nicji z kryzą wewnętrzną

(B1) (11) 241572 (41) 2021 03 22 
(51) G01B 7/16 (2006 01) 
 G01B 15/06 (2006 01) 
 G01B 21/32 (2006 01) 
 G08C 17/02 (2006 01) 
 H01Q 23/00 (2006 01) 
 H01Q 1/22 (2006 01) 
 H01Q 1/38 (2006 01)
(21) 431119 (22) 2019 09 11
(72) HERBKO MICHAŁ, Kobylanka (PL);  
ŁOPATO PRZEMYSŁAW, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Mikropaskowy czujnik do badania odkształceń

(B1) (11) 241566 (41) 2021 06 28 
(51) G01N 31/16 (2006 01) 
 G01N 21/83 (2006 01)
(21) 432392 (22) 2019 12 24
(72) ZIÓŁKOWSKA DOROTA, Bydgoszcz (PL); LAMKIEWICZ JAN, 
Bydgoszcz (PL); SHYICHUK OLEKSANDR, Bydgoszcz (PL)
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA  
IM  JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób detekcji punktu końcowego miareczkowania w meto-
dzie oznaczania stężenia surfaktantów anionowych

(B1) (11) 241595 (41) 2021 08 16 
(51) G01N 33/68 (2006 01) 
 G01N 33/543 (2006 01) 
 G01N 21/64 (2006 01)
(21) 432889 (22) 2020 02 12
(72) HAŃCZYC PIOTR, Wrocław (PL); FITA PIOTR, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób, zestaw oraz zastosowanie tioflawiny T do wykrywa-
nia monomerów i agregatów białka, tioflawina T do zastosowania 
w diagnozowaniu choroby związanej z agregacją białek  oraz sposób 
generacji wzmocnionej emisji spontanicznej tioflawiny T

(B1) (11) 241564 (41) 2021 11 02 
(51) H02K 7/10 (2006 01) 
 H02K 49/10 (2006 01) 
 F16D 27/01 (2006 01)
(21) 433699 (22) 2020 04 27
(72) PROSTAŃSKI DARIUSZ, Wilcza (PL); SINKA TOMASZ,  
Rybnik (PL); KALITA MAREK, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Silnik elektryczny z magnetycznym sprzęgłem przeciążenio-
wym zbudowanym na bazie magnesów stałych

(B1) (11) 241565 (41) 2022 02 14 
(51) H02K 11/00 (2016 01) 
 H02K 11/40 (2016 01)
(21) 438850 (22) 2021 08 30
(72) JAREK TOMASZ, Mikołów (PL); BERHAUSEN SEBASTIAN, 
Bytom (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW 
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice (PL)
(54) Zespół do ograniczania prądów wałowych w maszynie elek-
trycznej
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 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01B 23/02 (2006 01) 241584
A01B 21/02 (2006 01) 241584*
A01B 33/14 (2006 01) 241584*
A01B 49/06 (2006 01) 241571
A01B 79/02 (2006 01) 241573
A01B 79/00 (2006 01) 241573*
A01B 49/06 (2006 01) 241573*
A01G 7/00 (2006 01) 241573*
A01G 24/22 (2018 01) 241570*
A21C 3/02 (2006 01) 241574*
A21C 11/16 (2006 01) 241574*
A21C 11/24 (2006 01) 241574*
A23L 7/109 (2016 01) 241574
A23L 7/00 (2016 01) 241574*
A61B 5/02 (2006 01) 241583
A61B 5/00 (2006 01) 241583*
A61B 5/024 (2006 01) 241583*
A61C 13/10 (2006 01) 241581
A61C 13/34 (2006 01) 241581*
A61F 2/54 (2006 01) 241587
A61F 4/00 (2006 01) 241587*
A61K 9/00 (2006 01) 241562
A61K 31/397 (2006 01) 241562*
A61K 31/366 (2006 01) 241562*
A61K 31/216 (2006 01) 241562*
A61K 9/19 (2006 01) 241575
A61K 9/20 (2006 01) 241575*
A61K 31/506 (2006 01) 241575*
A61K 47/26 (2006 01) 241575*
A61K 35/744 (2015 01) 241576*
A61K 35/744 (2015 01) 241568*
A61L 2/24 (2006 01) 241582*
A61L 2/18 (2006 01) 241582*
A61P 11/00 (2006 01) 241576*
A61P 35/00 (2006 01) 241568*
A63H 33/04 (2006 01) 241580*
B01F 27/051 (2022 01) 241586
B01F 27/1142 (2022 01) 241586*
B07B 1/28 (2006 01) 241561
B22F 3/15 (2006 01) 241585
B26D 3/00 (2006 01) 241577*
B32B 17/00 (2006 01) 241577
B60R 19/26 (2006 01) 241591
B60R 19/34 (2006 01) 241591*
B65D 17/34 (2006 01) 241567
B65D 17/50 (2006 01) 241567*
B65D 47/20 (2006 01) 241567*
B65D 47/28 (2006 01) 241567*
B65D 88/12 (2006 01) 241563*
B65G 65/00 (2006 01) 241578
B65G 67/00 (2006 01) 241578*
B66C 23/16 (2006 01) 241579
C03B 29/00 (2006 01) 241577*
C03C 27/00 (2006 01) 241577*
C04B 18/10 (2006 01) 241588
C04B 18/12 (2006 01) 241588*
C04B 33/13 (2006 01) 241588*
C04B 33/135 (2006 01) 241588*

C04B 33/132 (2006 01) 241588*
C05C 1/00 (2006 01) 241569
C05F 11/08 (2006 01) 241569*
C05F 17/20 (2020 01) 241569*
C05F 11/08 (2006 01) 241570
C05G 5/12 (2020 01) 241569*
C12N 1/20 (2006 01) 241570*
C12N 1/20 (2006 01) 241576
C12N 1/20 (2006 01) 241568
C12N 1/02 (2006 01) 241590*
C12N 1/20 (2006 01) 241590*
C12P 7/02 (2006 01) 241590
C12P 19/04 (2006 01) 241589
C12P 1/04 (2006 01) 241589*
C12R 1/41 (2006 01) 241570*
C12R 1/46 (2006 01) 241576*
C12R 1/46 (2006 01) 241568*
C12R 1/01 (2006 01) 241590*
C12R 1/04 (2006 01) 241589*
C12R 1/01 (2006 01) 241589*
E04B 1/32 (2006 01) 241580
E04B 1/348 (2006 01) 241563*
E04H 1/12 (2006 01) 241563
E05B 1/00 (2006 01) 241582
F03D 1/00 (2006 01) 241579*
F16D 27/01 (2006 01) 241564*
F16L 23/00 (2006 01) 241592
F16L 23/16 (2006 01) 241592*
F16L 19/02 (2006 01) 241592*
F41A 17/00 (2006 01) 241593
F41A 17/44 (2006 01) 241593*
F41A 17/02 (2006 01) 241593*
F41A 17/00 (2006 01) 241594
F41A 17/44 (2006 01) 241594*
F41A 17/02 (2006 01) 241594*
F42D 5/00 (2006 01) 241593*
F42D 5/00 (2006 01) 241594*
G01B 7/16 (2006 01) 241572
G01B 15/06 (2006 01) 241572*
G01B 21/32 (2006 01) 241572*
G01N 31/16 (2006 01) 241566
G01N 21/83 (2006 01) 241566*
G01N 33/68 (2006 01) 241595
G01N 33/543 (2006 01) 241595*
G01N 21/64 (2006 01) 241595*
G06F 30/00 (2020 01) 241581*
G08C 17/02 (2006 01) 241572*
H01Q 23/00 (2006 01) 241572*
H01Q 1/22 (2006 01) 241572*
H01Q 1/38 (2006 01) 241572*
H02K 7/10 (2006 01) 241564
H02K 49/10 (2006 01) 241564*
H02K 11/00 (2016 01) 241565
H02K 11/40 (2016 01) 241565*

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

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PATENTÓW

241561 B07B 1/28 (2006 01)
241562 A61K 9/00 (2006 01)
241563 E04H 1/12 (2006 01)
241564 H02K 7/10 (2006 01)
241565 H02K 11/00 (2016 01)
241566 G01N 31/16 (2006 01)
241567 B65D 17/34 (2006 01)
241568 C12N 1/20 (2006 01)
241569 C05C 1/00 (2006 01)
241570 C05F 11/08 (2006 01)
241571 A01B 49/06 (2006 01)
241572 G01B 7/16 (2006 01)
241573 A01B 79/02 (2006 01)
241574 A23L 7/109 (2016 01)
241575 A61K 9/19 (2006 01)
241576 C12N 1/20 (2006 01)
241577 B32B 17/00 (2006 01)
241578 B65G 65/00 (2006 01)

241579 B66C 23/16 (2006 01)
241580 E04B 1/32 (2006 01)
241581 A61C 13/10 (2006 01)
241582 E05B 1/00 (2006 01)
241583 A61B 5/02 (2006 01)
241584 A01B 23/02 (2006 01)
241585 B22F 3/15 (2006 01)
241586 B01F 27/051 (2022 01)
241587 A61F 2/54 (2006 01)
241588 C04B 18/10 (2006 01)
241589 C12P 19/04 (2006 01)
241590 C12P 7/02 (2006 01)
241591 B60R 19/26 (2006 01)
241592 F16L 23/00 (2006 01)
241593 F41A 17/00 (2006 01)
241594 F41A 17/00 (2006 01)
241595 G01N 33/68 (2006 01)

WpisY i ZMianY W reJestrZe nieUWZGlĘDnione  
W innYcH saMoDZielnYcH oGŁosZeniacH

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

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

ce patentu 
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 221207 A  Wykreślono: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIE-
WICZ - INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM  PROF  IGNACEGO 
MOŚCICKIEGO, Warszawa, Polska  000045161 Wpisano: POLSKI 
KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock, Pol-
ska 610188201

(11) 221459 C  Wykreślono: GROMEK DAMIAN, Szydłowiec, 
Polska Wpisano: GROMEK ARTUR, Szydłowiec, Polska

(11) 231356 A  Wykreślono: KOMIEROWSKI ŁUKASZ B  PRO 
POLSKA, Tomice, Polska 017254144 Wpisano: B PRO FASTENING 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Iwicz-
na, Polska 384469044

(11) 231692 A  Wykreślono: UNIWERSYTET MARII CURIE-
-SKŁODOWSKIEJ, Lublin, Polska  000001353; INSTYTUT CHEMII  
ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa, Pol-
ska  000325848; UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLI-
NIE, Lublin, Polska  000001896 Wpisano: TRYTEK MARIUSZ,  
Janów Lubelski, Polska; BORSUK GRZEGORZ, Prawiedniki, Polska

(11) 236499 A  Wykreślono: REMET CNC TECHNOLOGY 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowisko, 
Polska  364147735 Wpisano: REMET CNC TECHNOLOGY M&P 
PIEKUT SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łowisko, Polska 364147735
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patentY eUropeJsKie

ZŁoŻone tŁUMacZenia  
patentÓW eUropeJsKicH

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: rodzaj tłumaczenia patentu 
europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
opisany kodem dokumentu, datę publikacji o udzieleniu patentu 
europejskiego, rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Paten-
towego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, numer patentu 
europejskiego.

(T5) (97) 28 10 2015 2015/44 EP 1916995 B1
(T5) (97) 04 05 2016 2016/18 EP 2007682 B1
(T5) (97) 15 04 2015 2015/16 EP 2366320 B1
(T5) (97) 23 07 2014 2014/30 EP 2470230 B1
(T3) (97) 12 01 2022 2022/02 EP 2537226 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 2578765 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 2693534 B1
(T3) (97) 23 02 2022 2022/08 EP 2831157 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 2843123 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 2935680 B1
(T5) (97) 31 01 2018 2018/05 EP 3009027 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3028376 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3034870 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3058410 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3090085 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3105517 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3107548 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3115581 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3124729 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3126183 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3140485 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3148948 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3186381 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3213656 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3237623 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3242882 B1
(T5) (97) 06 11 2019 2019/45 EP 3243368 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3243993 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3261640 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3287482 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3303934 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3338941 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3341222 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3356577 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3373973 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3379622 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3382122 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3383962 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3397598 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3401557 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3405215 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3405624 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3413365 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3415476 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3453240 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3457207 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3462835 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3465055 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3480405 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3481636 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3507690 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3509153 B1

(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3509789 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3524595 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3532612 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3538742 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3544451 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3546424 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3548527 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3551753 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3559287 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3559581 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3561425 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3562332 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3584227 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3585154 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 EP 3599034 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3601450 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3604711 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3605712 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3614595 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3618066 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3619823 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3623348 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3626983 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3633782 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3637656 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3644342 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3644897 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3646687 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3648230 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3654425 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3660374 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3660971 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3664187 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3664539 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3674052 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3677616 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3679998 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3681925 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3688327 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3688949 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3690319 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3693122 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3699162 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3701051 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3702117 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3703403 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3718862 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3724190 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3729073 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3751092 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3755947 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3762567 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3771788 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 EP 3771894 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 EP 3772992 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3775134 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3784026 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3785895 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3788819 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3797048 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3801822 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3802628 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3806257 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3809509 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3816503 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3819545 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3823001 B1
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(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3823509 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3838818 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3839192 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3842707 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3849194 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3851278 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3851396 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3854963 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3855185 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3856707 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3860413 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3866254 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3869954 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3871992 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3890901 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3900573 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3905680 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3938220 B1

WYGaśniĘcie praWa

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

(T3) (11) 2099751 2020 11 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2101574 2020 11 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2141254 2021 03 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2143621 2021 03 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2144713 2021 03 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2145002 2021 03 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2146595 2021 03 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2151243 2021 03 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2181638 2020 11 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2208216 2021 02 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2211238 2020 11 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2212454 2020 11 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2212460 2020 11 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2213971 2021 03 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2226231 2021 03 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2226437 2021 03 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2228278 2021 03 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2228614 2021 03 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2233116 2021 03 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2233347 2021 03 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2233655 2021 03 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2233675 2021 03 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2236364 2021 03 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2236904 2021 03 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2237161 2021 03 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2239830 2021 03 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2241519 2021 03 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2247905 2021 03 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2252805 2021 03 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2252807 2021 03 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2503014 2020 11 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2934207 2020 12 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3057734 2020 10 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3057934 2020 10 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3057999 2020 10 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3058133 2020 10 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3060282 2020 10 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3060412 2020 10 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3060518 2020 10 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3062640 2020 10 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3062885 2020 10 24 Patent wygasł w całości 

(T3) (11) 3062886 2020 10 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3064034 2020 10 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3075716 2020 10 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3091752 2020 10 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3092431 2020 10 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3099390 2020 10 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3108092 2020 10 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3114425 2020 10 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3132229 2020 10 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3156369 2020 10 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3156833 2020 10 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3158879 2020 10 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3169665 2020 07 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3169666 2020 07 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3170362 2020 07 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3170363 2020 07 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3170800 2020 07 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3172347 2020 07 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3172350 2020 07 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3172351 2020 07 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3172373 2020 07 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3172445 2020 07 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3172506 2020 07 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3174757 2020 07 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3175145 2020 07 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3175212 2020 07 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3177515 2020 07 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3177624 2020 07 23 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3186152 2020 07 24 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3186154 2020 07 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3194331 2020 07 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3227418 2020 07 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3244934 2020 12 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3254922 2020 12 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3258022 2020 07 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3267681 2020 07 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3269500 2020 07 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3269681 2020 07 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3272937 2020 07 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3275350 2020 07 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3275794 2020 07 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3275912 2020 07 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3276285 2020 07 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3279034 2020 07 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3279405 2020 07 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3281856 2020 12 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3290346 2020 12 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3296462 2020 07 13 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3319808 2020 07 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3319809 2020 07 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3319813 2020 07 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3319843 2021 07 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3319892 2020 07 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3320102 2020 07 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3322586 2020 07 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3325386 2020 07 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3328657 2020 07 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3328658 2020 07 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3328701 2020 07 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3328710 2020 07 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3328712 2020 07 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3328713 2020 07 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3328778 2020 07 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3332142 2020 07 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3342727 2020 12 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3383712 2020 12 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3384216 2020 12 01 Patent wygasł w całości 
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(T3) (11) 3384309 2020 12 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3386810 2020 12 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3386903 2020 12 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3390186 2020 12 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3393312 2020 12 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3393527 2020 12 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3423275 2020 07 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3438110 2020 07 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 3471971 2020 07 16 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)  1626913 A  Wykreślono: Covis Pharma B V , Zug, Szwaj-
caria; Wpisano: Covis Pharma GmbH, Zug, Szwajcaria

(11)  1838301 A  Wykreślono: Mestex AG, Bazylea, Szwajca-
ria; Wpisano: Grünenthal GmbH, Aachen, Niemcy

(11)  1751625 A  Wykreślono: AGFA NV, Mortsel, Belgia; Wpi-
sano: AGFA OFFSET BV, Mortsel, Belgia

(11)  1753398 A  Wykreślono: GLATT AIR TECHNIQUES, INC , 
Ramsey, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: GLATT GmbH, Bin-
zen, Niemcy

(11)  1910082 A  Wykreślono: AGFA NV, Mortsel, Belgia; Wpi-
sano: AGFA OFFSET BV, Mortsel, Belgia

(11)  1994171 A  Wykreślono: Somalogic, Inc , Boulder, Stany 
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: SomaLogic Operating Co , Inc , 
Boulder, Stany Zjednoczone Ameryki

(11)  2029143 A  Wykreślono: Dogwood Pharmaceuticals, 
Inc , Charlottesville, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Aller-
gan Sales, LLC, Madison, Stany Zjednoczone Ameryki

(11)  2153280 A  Wykreślono: AGFA NV, Mortsel, Belgia; Wpi-
sano: AGFA OFFSET BV, Mortsel, Belgia

(11)  2188454 A  Wykreślono: Koninklijke BAM Groep N V , 
Bunnik, Holandia; GMB Beheer B V , Opheusden, Holandia; Wpisa-
no: BoxBarrier B V , Hoofddorp, Holandia

(11)  2316576 A  Wykreślono: General Electric Technology 
GmbH, Baden, Szwajcaria; Wpisano: ANDRITZ Aktiebolag, Örn-
sköldsvik, Szwecja

(11)  2323887 A  Wykreślono: MTU FRIEDRICHSHAFEN 
GMBH, Friedrichshafen, Niemcy; Wpisano: Rolls-Royce Solutions 
GmbH, Friedrichshafen, Niemcy

(11)  2321035 A  Wykreślono: General Electric Technology 
GmbH, Baden, Szwajcaria; Wpisano: ANDRITZ Aktiebolag, Örn-
sköldsvik, Szwecja

(11)  2363299 A  Wykreślono: Unilin BVBA, Wielsbeke, Belgia; 
Wpisano: Unilin BV, Wielsbeke, Belgia

(11)  2363299 A  Wykreślono: Unilin BV, Wielsbeke, Belgia; 
Wpisano: Flooring Industries Limited, SARL, Bertrange, Luksemburg

(11)  2471602 A  Wykreślono: General Electric Technology 
GmbH, Baden, Szwajcaria; Wpisano: ANDRITZ Aktiebolag, Örn-
sköldsvik, Szwecja

(11)  2504109 A  Wykreślono: General Electric Technology 
GmbH, Baden, Szwajcaria; Wpisano: ANDRITZ Aktiebolag, Örn-
sköldsvik, Szwecja

(11)  2439747 A  Wykreślono: ITM Isotopen Technologien 
München AG, Garching, Niemcy; Wpisano: ITM Isotope Technolo-
gies Munich SE, Garching, Niemcy

(11)  2528476 A  Wykreślono: Kusch + Co  GmbH & Co  KG, 
Hallenberg, Niemcy; Wpisano: Kusch + Co GmbH, Hallenberg, 
Niemcy

(11)  2590683 A  Wykreślono: Life Molecular Imaging SA, 
Matran, Szwajcaria; Wpisano: Life Molecular Imaging Limited, War-
wick, Wielka Brytania

(11)  2643254 A  Wykreślono: Stora Enso Oyj, Helsinki, Fin-
landia; Wpisano: Digital Tags Finland Oyj, Tampere, Finlandia

(11)  2489743 A  Wykreślono: Somalogic, Inc , Boulder, Stany 
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: SomaLogic Operating Co , Inc , 
Boulder, Stany Zjednoczone Ameryki

(11)  2546839 A  Wykreślono: ITM Isotopen Technologien 
München AG, Garching, Niemcy; Wpisano: ITM Isotope Technolo-
gies Munich SE, Garching, Niemcy

(11)  2695745 A  Wykreślono: Unilin BVBA, Wielsbeke, Belgia; 
Wpisano: Unilin BV, Wielsbeke, Belgia

(11)  2695745 A  Wykreślono: Unilin BV, Wielsbeke, Belgia; 
Wpisano: Flooring Industries Limited, SARL, Bertrange, Luksemburg

(11)  2697035 A  Wykreślono: Rehau AG + Co, Rehau, Niem-
cy; Wpisano: REHAU Automotive SE & Co  KG, Rehau, Niemcy

(11)  2714542 A  Wykreślono: Feurer Febra GmbH, Brac-
kenheim, Niemcy; Wpisano: FEURER Group GmbH, Brackenheim, 
Niemcy

(11)  2723394 A  Wykreślono: Life Molecular Imaging SA, 
Matran, Szwajcaria; Wpisano: Life Molecular Imaging Limited, War-
wick, Wielka Brytania

(11)  2734453 A  Wykreślono: Crown Packaging Technology, 
Inc , Alsip, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Eviosys Packa-
ging Switzerland GmbH, Baar, Szwajcaria

(11)  2748181 A  Wykreślono: GE Healthcare BioProcess R&D 
AB, Uppsala, Szwecja; Wpisano: Cytiva BioProcess R&D AB, Uppsala, 
Szwecja

(11)  2755088 A  Wykreślono: AGFA NV, Mortsel, Belgia; Wpi-
sano: AGFA OFFSET BV, Mortsel, Belgia

(11)  2633747 A  Wykreślono: Kverneland AS, Kvernaland, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland Group Soest GmbH, Soest, Niemcy

(11)  2807914 A  Wykreślono: Kverneland AS, Kvernaland, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland Group Soest GmbH, Soest, Niemcy

(11)  2862430 A  Wykreślono: Kverneland AS, Kvernaland, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland Group Soest GmbH, Soest, Niemcy

(11)  2862431 A  Wykreślono: Kverneland AS, Kvernaland, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland Group Soest GmbH, Soest, Niemcy

(11)  2838529 A  Wykreślono: Giellepi S p A , Milano, Włochy; 
Wpisano: INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE S r l , Lissone, Włochy

(11)  2810541 A  Wykreślono: Stora Enso Oyj, Helsinki, Fin-
landia; Wpisano: Digital Tags Finland Oyj, Tampere, Finlandia

(11)  2939511 A  Wykreślono: Kverneland AS, Kvernaland, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland Group Soest GmbH, Soest, Niemcy

(11)  2974583 A  Wykreślono: Kverneland AS, Kvernaland, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland Group Soest GmbH, Soest, Niemcy

(11)  3022997 A  Wykreślono: Kverneland AS, Kvernaland, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland Group Soest GmbH, Soest, Niemcy

(11)  2961978 A  Wykreślono: Loclain S r l , Imola, Włochy; 
Wpisano: LOCLAIN SRL IN LIQUIDATION, Imola, Włochy
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(11)  2961978 A  Wykreślono: LOCLAIN SRL IN LIQUIDATION, 
Imola, Włochy; Wpisano: VALPRES S R L , Marcheno, Włochy

(11)  2978839 A  Wykreślono: GE Healthcare Bio-Sciences AB, 
Uppsala, Szwecja; Wpisano: Cytiva Sweden AB, Uppsala, Szwecja

(11)  3044936 A  Wykreślono: Alibaba Group Holding Limi-
ted, George Town, Kajmany; Wpisano: Advantageous New Techno-
logies Co , Ltd , George Town, Kajmany

(11)  3044936 A  Wykreślono: Advantageous New Techno-
logies Co , Ltd , George Town, Kajmany; Wpisano: Advanced New 
Technologies Co , Ltd , George Town, Kajmany

(11)  3042555 A  Wykreślono: Kverneland AS, Kvernaland, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland Group Soest GmbH, Soest, Niemcy

(11)  3053426 A  Wykreślono: Kverneland AS, Kvernaland, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland Group Soest GmbH, Soest, Niemcy

(11)  3067295 A  Wykreślono: Kverneland AS, Klepp Stasjon, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland Group Soest GmbH, Soest, Niemcy

(11)  3155903 A  Wykreślono: Gold&Green Foods Oy, Helsin-
ki, Finlandia; Wpisano: Valio Oy, Helsinki, Finlandia

(11)  3114332 A  Wykreślono: MTU  FRIEDRICHSHAFEN GMBH,  
Friedrichshafen, Niemcy; Wpisano: Rolls-Royce Solutions GmbH, 
Friedrichshafen, Niemcy

(11)  3221130 A  Wykreślono: IVC NV, Avelgem, Belgia; Wpi-
sano: IVC BVBA, Avelgem, Belgia

(11)  3221130 A  Wykreślono: IVC BVBA, Avelgem, Belgia; 
Wpisano: IVC BV, Avelgem, Belgia

(11)  3221130 A  Wykreślono: IVC BV, Avelgem, Belgia; Wpi-
sano: Flooring Industries Limited, SARL, Bertrange, Luksemburg

(11)  3170091 A  Wykreślono: Alibaba Group Holding Limi-
ted, George Town, Kajmany; Wpisano: Advantageous New Techno-
logies Co , Ltd , George Town, Kajmany

(11)  3170091 A  Wykreślono: Advantageous New Techno-
logies Co , Ltd , George Town, Kajmany; Wpisano: Advanced New 
Technologies Co , Ltd , George Town, Kajmany

(11)  3200113 A  Wykreślono: Alibaba Group Holding Limi-
ted, George Town, Kajmany; Wpisano: Advantageous New Techno-
logies Co , Ltd , George Town, Kajmany

(11)  3200113 A  Wykreślono: Advantageous New Techno-
logies Co , Ltd , George Town, Kajmany; Wpisano: Advanced New 
Technologies Co , Ltd , George Town, Kajmany

(11)  3038362 A  Wykreślono: Maxell, Ltd , Kyoto, Japonia; 
Wpisano: Maxell Holdings, Ltd , Kioto, Japonia

(11)  3038362 A  Wykreślono: Maxell Holdings, Ltd , Kioto, 
Japonia; Wpisano: Maxell, Ltd , Kioto, Japonia

(11)  3089394 A  Wykreślono: Signal Trust for Wireless Inno-
vation, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: RnB 
Wireless LLC, Waco, Stany Zjednoczone Ameryki

(11)  3171585 A  Wykreślono: Maxell, Ltd , Kyoto, Japonia; 
Wpisano: Maxell Holdings, Ltd , Kioto, Japonia

(11)  3171585 A  Wykreślono: Maxell Holdings, Ltd , Kioto, 
Japonia; Wpisano: Maxell, Ltd , Kioto, Japonia

(11)  3271080 A  Wykreślono: MCI Technologies, Ploufragan, 
Francja; Wpisano: WINCO TECHNOLOGIES, Ploufragan, Francja

(11)  3298021 A  Wykreślono: Sumitomo Dainippon Pharma 
Oncology, Inc , Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: 
Sumitomo Pharma Oncology, Inc , Cambridge, Stany Zjednoczone 
Ameryki

(11)  3311011 A  Wykreślono: MTU Friedrichshafen GmbH, 
Friedrichshafen, Niemcy; Wpisano: Rolls-Royce Solutions GmbH, 
Friedrichshafen, Niemcy

(11)  3222461 A  Wykreślono: RECARO Child Safety GmbH  
& Co  KG, Marktleugast, Niemcy; Wpisano: Recaro Kids S r l , Padwa, 
Włochy

(11)  3401283 A  Wykreślono: ITM Isotopen Technologien 
München AG, Garching, Niemcy; Wpisano: ITM Isotope Technolo-
gies Munich SE, Garching, Niemcy

(11)  3242216 A  Wykreślono: Maxell, Ltd , Kyoto, Japonia; 
Wpisano: Maxell Holdings, Ltd , Kioto, Japonia

(11)  3242216 A  Wykreślono: Maxell Holdings, Ltd , Kioto, 
Japonia; Wpisano: Maxell, Ltd , Kioto, Japonia

(11)  3258384 A  Wykreślono: Maxell, Ltd , Kyoto, Japonia; 
Wpisano: Maxell Holdings, Ltd , Kioto, Japonia

(11)  3258384 A  Wykreślono: Maxell Holdings, Ltd , Kioto, 
Japonia; Wpisano: Maxell, Ltd , Kioto, Japonia

(11)  3448038 A  Wykreślono: Maxell, Ltd , Kyoto, Japonia; 
Wpisano: Maxell Holdings, Ltd , Kioto, Japonia

(11)  3448038 A  Wykreślono: Maxell Holdings, Ltd , Kioto, 
Japonia; Wpisano: Maxell, Ltd , Kioto, Japonia

oGŁosZenia

sprostoWania opisÓW patentoWYcH

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

(B1) (11) 221459 Postanowiono opis patentowy ponownie opubli-
kować, w części dotyczącej twórców wynalazku (poz  72) w miejsce 
“DAMIAN GROMEK, Szydłowiec, PL” wpisać “ARTUR GROMEK, Szy-
dłowiec, PL”  

(B1) (11) 231770 Postanowiono opis patentowy ponownie wydru-
kować, w części dotyczącej twórców wynalazku (poz  72) dopisać: 
TOMASZ MALINOWSKI, Tarnów, PL, MARCIN ŻMUDA, Zgłobice, PL, 
PAWEŁ MARKOWICZ, Tarnów, PL  

(B1) (11) 237006 Postanowiono opis patentowy ponownie wydru-
kować - zamieścić poprawną stronę zawierającą dane bibliogra-
ficzne dotyczące przedmiotowego wynalazku  

(B1) (11) 239515 Postanowiono opis patentowy ponownie wydru-
kować, w  zastrzeżeniu 6 (strona 10 wiersz 1-2 od  dołu) w  miejsce 
“o mocach cząsteczkowych” wstawić “o masach cząsteczkowych”  

(B1) (11) 240252 Postanowiono opis patentowy ponownie wydru-
kować, w części dotyczącej tytułu wynalazku (poz  54) w miejsce: 
„Nanorozmiarowy czujnik jonów rtęci i sposób jego otrzymywania 
oraz sposób wykrywania jonów Hg” wstawić: „Nanorozmiarowy 
czujnik jonów rtęci i sposób jego otrzymywania oraz sposób wy-
krywania jonów Hg2+”  

(B1) (11) 240321 Postanowiono opis patentowy ponownie wydru-
kować, w części dotyczącej twórców wynalazku (poz  72) w miejsce 
„PIOTR GUZEK, Chocznia, PL” wpisać „PIOTR GUZDEK, Chocznia, PL”  

(B1) (11) 240351 Postanowiono opis patentowy ponownie wydru-
kować, w części opisu zawierającej rysunki - na stronie 10 - zamie-
ścić poprawny rysunek oznaczony jako Fig  2 

(B1) (11) 240385 Postanowiono opis patentowy ponownie wydru-
kować, w zastrzeżeniu nr 1 - strona 4 wiersz 13 od dołu - w miejsce 
“to” wpisać “t0”  

(B1) (11) 240541 Postanowiono opis patentowy ponownie wydru-
kować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie  

(B1) (11) 240583 Postanowiono opis patentowy ponownie prze-
drukować ze względu na zauważone oczywiste omyłki drukarskie 
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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 72 793 do nr 72 799)

(Y1) (11) 72796 (41) 2022 04 11 
(51) A47J 27/21 (2006 01) 
 A47J 36/06 (2006 01) 
 B65D 47/08 (2006 01)
(21) 129504 (22) 2020 10 05
(30) 2019131382  2019 10 04 RU
(72) IGOREVICH VIKTOR, Moskwa (RU)
(73) Astrata AG, Cham (CH)
(54) Pokrywka czajnika

(Y1) (11) 72797 (41) 2022 04 11 
(51) A47J 27/21 (2006 01) 
 A47J 36/06 (2006 01) 
 B65D 47/08 (2006 01)
(21) 129506 (22) 2020 10 05
(30) 2019131385  2019 10 04 RU
(72) IGOREVICH VIKTOR, Moskwa (RU)
(73) Astrata AG, Cham (CH)
(54) Pokrywka czajnika

(Y1) (11) 72798 (41) 2022 04 11 
(51) A47J 27/21 (2006 01) 
 A47J 36/06 (2006 01) 
 B65D 47/08 (2006 01)
(21) 129507 (22) 2020 10 05
(30) 2019131387  2019 10 04 RU
(72) IGOREVICH VIKTOR, Moskwa (RU)
(73) Astrata AG, Cham (CH)
(54) Pokrywka czajnika

(Y1) (11) 72793 (41) 2021 01 25 
(51) B01D 17/028 (2006 01)
(21) 128409 (22) 2019 07 11
(72) ŻWAN STANISŁAW, Gdańsk (PL); LACKOWSKI MARCIN,  
Rumia (PL); PRZYBYLIŃSKI TOMASZ, Gdańsk (PL)
(73) ŻWAN STANISŁAW TERCJA SYSTEMY POMIAROWE  
I KOMPUTEROWE, Gdańsk (PL)
(54) Nowy wkład koalescencyjny dla separatorów płynu złożowego

(Y1) (11) 72799 (41) 2022 06 13 
(51) B65D 5/32 (2006 01) 
 B65D 5/28 (2006 01) 
 B65D 5/42 (2006 01)
(21) 129685 (22) 2020 12 11
(72) MAZIJ MACIEJ, Golędzinów (PL)
(73) MAZIJ MACIEJ OHMYCAT, Golędzinów (PL)
(54) Zestaw wykrojów opakowania składanego

(Y1) (11) 72794 (41) 2021 05 17 
(51) E04F 19/02 (2006 01) 
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 Nr prawa Symbol 
 ochronn  MKP

 1 2

 Nr prawa Symbol 
 ochronn  MKP

 1 2

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn 

 1 2

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn 

 1 2

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A47J 27/21 (2006 01) 72796
A47J 36/06 (2006 01) 72796*
A47J 27/21 (2006 01) 72797
A47J 36/06 (2006 01) 72797*
A47J 27/21 (2006 01) 72798
A47J 36/06 (2006 01) 72798*
B01D 17/028 (2006 01) 72793
B65D 47/08 (2006 01) 72796*
B65D 47/08 (2006 01) 72797*
B65D 47/08 (2006 01) 72798*
B65D 5/32 (2006 01) 72799

B65D 5/28 (2006 01) 72799*
B65D 5/42 (2006 01) 72799*
B66C 1/22 (2006 01) 72795*
E04B 1/00 (2006 01) 72794*
E04D 13/04 (2006 01) 72794*
E04D 13/15 (2006 01) 72794*
E04F 19/02 (2006 01) 72794
E04G 17/18 (2006 01) 72795*
E21F 17/02 (2006 01) 72795*
F16B 45/00 (2006 01) 72795
F16L 3/02 (2006 01) 72795*

 E04B 1/00 (2006 01) 
 E04D 13/04 (2006 01) 
 E04D 13/15 (2006 01)
(21) 128697 (22) 2019 11 05
(72) GAWRON MAREK, Ostre (PL)
(73) RENOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec (PL)
(54) Profil okapowy

(Y1) (11) 72795 (41) 2019 09 23 
(51) F16B 45/00 (2006 01) 
 E21F 17/02 (2006 01) 
 F16L 3/02 (2006 01) 
 B66C 1/22 (2006 01) 
 E04G 17/18 (2006 01)
(21) 128155 (22) 2019 04 02
(72) WITOSŁAWSKI ANDRZEJ, Lublin (PL)
(73) ZAKŁADY PRODUKCYJNO-HANDLOWE STALPOL  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Śruba hakowa

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

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

72793 B01D 17/028 (2006 01)
72794 E04F 19/02 (2006 01)
72795 F16B 45/00 (2006 01)
72796 A47J 27/21 (2006 01)

72797 A47J 27/21 (2006 01)
72798 A47J 27/21 (2006 01)
72799 B65D 5/32 (2006 01)

WpisY i ZMianY W reJestrZe nieUWZGlĘDnione  
W innYcH saMoDZielnYcH oGŁosZeniacH

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

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

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

ochronnego

(11) 70484 A  Wykreślono: FABRYKA MEBLI BIUROWYCH MDD 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sępólno Kra-
jeńskie, Polska 092911632; Wpisano:  MDD SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sępólno Krajeńskie, Polska 092911632

(11) 70548 A  Wykreślono: FABRYKA MEBLI BIUROWYCH MDD 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sępólno Kra-
jeńskie, Polska 092911632; Wpisano:  MDD SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sępólno Krajeńskie, Polska 092911632

(11) 71544 A  Wykreślono: REMBISZ STANISŁAW FIRMA PRO-
DUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA KOBEX, Kamień, Polska   
690382330; Wpisano: KOBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Kamień, Polska 520570829
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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 28 284 do nr 28 292)

(51) 02-02 (11) 28284 (22) 2022 09 25 (21) 31058
(73) LUSINA-ORŁOWSKA KAROLINA, Kraków (PL)
(72) LUSINA-ORŁOWSKA KAROLINA
(54) Kombinezony
(55) 

(51) 22-01 (11) 28285 (22) 2022 07 10 (21) 30944
(73) KOWALCZYK BARTŁOMIEJ, Białystok (PL)
(72) KOWALCZYK BARTŁOMIEJ

(54) Urządzenie wylotowe
(55) 

(51) 19-08 (11) 28286 (22) 2022 07 01 (21) 30937
(73) GŁOWACKI TOMASZ WINNICA TECŁAWSKA GÓRA, Okonek (PL)
(72) SUWIK ZUZANNA
(54) Etykiety na butelkę
(55) 
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(51) 06-01 (11) 28287 (22) 2022 07 19 (21) 30953
(73) METALICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzuców (PL)
(72) TARTANUS KRZYSZTOF
(54) Ławka parkowa
(55) 

(51) 32-00 (11) 28288 (22) 2022 10 11 (21) 31084
(73) CLUB JU FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska (PL)
(72) BAYHAN IRFAN
(54) Znak graficzny
(55) 

(51) 32-00 (11) 28289 (22) 2022 10 12 (21) 31090
(73) CLUB JU FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska (PL)
(72) BAYHAN IRFAN
(54) Znak graficzny
(55) 

(51) 32-00 (11) 28290 (22) 2022 10 11 (21) 31085
(73) CLUB JU FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska (PL)
(72) BAYHAN IRFAN
(54) Znak graficzny
(55) 

(51) 32-00 (11) 28291 (22) 2022 10 11 (21) 31086
(73) CLUB JU FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska (PL)
(72) BAYHAN IRFAN
(54) Znak graficzny
(55) 

(51) 32-00 (11) 28292 (22) 2022 10 11 (21) 31087
(73) CLUB JU FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska (PL)
(72) BAYHAN IRFAN
(54) Znak graficzny
(55) 

WYGaśniĘcie praWa

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

(11) 17112 2020 11 08 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 355 843 do nr 356 090)

(111) 355843 (220) 2022 02 18 (210) 540041
(151) 2022 07 20 (441) 2022 03 28
(732) LASKOWSKA-RUTA KINGA NOŻYCZKI I SPÓŁKA,  
Mińsk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOŻYCZKI I SPÓŁKA
(540) 

(531) 14 07 20, 26 11 13, 27 05 01

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży stacjonarnej oraz online produktów ko-
smetycznych, toaletowych, akcesoriów do pielęgnacji urody, 44 Usługi 
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Salony fryzjerskie, Doradz-
two dotyczące urody, Gabinety pielęgnacji skóry, Salony piękności 

(111) 355844 (220) 2022 02 22 (210) 540190
(151) 2022 07 13 (441) 2022 03 21
(732) SZAUMKESSEL ROBERT, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILVA PARK HANDLOWY
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 05 03 02, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 Usługi w  zakresie sklepów detalicznych w  branży 
odzieżowej 

(111) 355845 (220) 2022 02 22 (210) 540196
(151) 2022 07 13 (441) 2022 03 21
(732) BOCHENEK MATEUSZ, Żabnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) emu enterprise management utility
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(540) 

(591) granatowy
(531) 03 07 14, 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 9 Komputerowe oprogramowanie użytkowe do  tele-
fonów komórkowych, Komputerowe oprogramowanie użytkowe, 
Komputerowe oprogramowanie użytkowe do  urządzeń kompute-
rowych do noszenia na sobie, Oprogramowanie do przeszukiwania 
i  odnajdywania informacji za  pośrednictwem sieci komputerowej, 
Oprogramowanie komputerowe do głosowego sterowania kompu-
terem i jego obsługi, Oprogramowanie komputerowe do przesyłania 
danych, Oprogramowanie komputerowe do  celów biznesowych, 
Oprogramowanie komputerowe do  konwersji obrazów dokumen-
tów na  formaty elektroniczne, Oprogramowanie komputerowe 
do  kontroli czasu, Oprogramowanie komputerowe do  monitoro-
wania systemów komputerowych, Oprogramowanie komputerowe 
do zdalnego sterowania maszynami i sprzętem biurowym, Oprogra-
mowanie komputerowe do  użytku we  wdrożeniu internetu rzeczy 
[IoT], Oprogramowanie komputerowe do  pobrania do  użytku jako 
interfejs programowania aplikacji (API), Pobieralne oprogramowanie 
komputerowe do zarządzania danymi, Oprogramowanie do plano-
wania zasobów przedsiębiorstwa [ERP], 42 Hosting, oprogramowa-
nie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowe-
go, Oprogramowanie komputerowe (Instalacje-), Oprogramowanie 
komputerowe (Projektowanie-), Oprogramowanie komputerowe 
(Aktualizacja-), Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradz-
twa informatycznego 

(111) 355846 (220) 2022 02 24 (210) 540284
(151) 2022 07 28 (441) 2022 03 28
(732) KAPICA MARZENA, Ignatki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAT design
(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26 04 01, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 01, 29 01 06, 29 01 08
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  meblami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami 

(111) 355847 (220) 2022 03 01 (210) 540456
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 04
(732) RYCHLIK MICHAŁ, Głubczyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) YFL
(510), (511) 9 Płyty [nagrania dźwiękowe], Nagrane płyty kompak-
towe z muzyką, Płyty kompaktowe z muzyką, 14 Artykuły ozdobne 
[ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, Biżuteria osobista, Bi-
żuteria sztuczna, Biżuteria z metali nieszlachetnych, Biżuteria z meta-
li szlachetnych, Biżuteria z tworzyw sztucznych, Bransoletki [biżute-
ria], Bransolety, Łańcuszki [biżuteria], Naszyjniki, Pierścienie (ozdoby), 
Ozdoby [biżuteria], Półszlachetne artykuły biżuteryjne, Wisiorki, 25 
Odzież, Paski [odzież], Bluzy z  kapturem, Kurtki bluzy, Bluzy dreso-

we, T-shirty z krótkim rękawem, Czapki bejsbolówki, Czapki [nakrycia 
głowy], Czapki z daszkiem, Opaski na głowę, Czapki dziane, Koszulki 
z nadrukami, Koszule z długimi rękawami, 41 Usługi w zakresie pro-
dukcji muzycznej, Widowiska muzyczne, Koncerty muzyczne, Kon-
certy muzyczne na  żywo, Doradztwo w  zakresie produkcji filmów 
i  muzyki, Produkcja filmów, Produkcja filmów w  celach rozrywko-
wych, Produkcja muzyczna, Produkcja muzycznych filmów wideo, 
Produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, Produkcja 
nagrań audiowizualnych, Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycz-
nych, Produkcja nagrań muzycznych, Realizacja nagrań fonograficz-
nych, Realizacja nagrań audiowizualnych, Usługi studia nagrań, Usłu-
gi studiów nagrań, filmowych, wideo i  telewizyjnych, Usługi edycji 
nagrań audio i wideo, Udostępnianie studiów audio lub wideo, Usłu-
gi w zakresie nagrań dźwiękowych i rozrywki wideo 

(111) 355848 (220) 2022 03 01 (210) 540457
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 04
(732) RYCHLIK MICHAŁ, Głubczyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Young Family Label
(510), (511) 9 Płyty [nagrania dźwiękowe], Nagrane płyty kompak-
towe z muzyką, Płyty kompaktowe z muzyką, 14 Artykuły ozdobne 
[ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, Biżuteria osobista, Bi-
żuteria sztuczna, Biżuteria z metali nieszlachetnych, Biżuteria z meta-
li szlachetnych, Biżuteria z tworzyw sztucznych, Bransoletki [biżute-
ria], Bransolety, Łańcuszki [biżuteria], Naszyjniki, Pierścienie (ozdoby), 
Ozdoby [biżuteria], Półszlachetne artykuły biżuteryjne, Wisiorki, 25 
Odzież, Paski [odzież], Bluzy z  kapturem, Kurtki bluzy, Bluzy dreso-
we, T-shirty z krótkim rękawem, Czapki bejsbolówki, Czapki [nakrycia 
głowy], Czapki z daszkiem, Opaski na głowę, Czapki dziane, Koszulki 
z nadrukami, Koszule z długimi rękawami, 41 Usługi w zakresie pro-
dukcji muzycznej, Widowiska muzyczne, Koncerty muzyczne, Kon-
certy muzyczne na  żywo, Doradztwo w  zakresie produkcji filmów 
i  muzyki, Produkcja filmów, Produkcja filmów w  celach rozrywko-
wych, Produkcja muzyczna, Produkcja muzycznych filmów wideo, 
Produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, Produkcja 
nagrań audiowizualnych, Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycz-
nych, Produkcja nagrań muzycznych, Realizacja nagrań fonograficz-
nych, Realizacja nagrań audiowizualnych, Usługi studia nagrań, Usłu-
gi studiów nagrań, filmowych, wideo i  telewizyjnych, Usługi edycji 
nagrań audio i wideo, Udostępnianie studiów audio lub wideo, Usłu-
gi w zakresie nagrań dźwiękowych i rozrywki wideo 

(111) 355849 (220) 2022 03 01 (210) 540458
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 04
(732) RYCHLIK MICHAŁ, Głubczyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) YFL YOUNG FAMILY LABEL
(540) 

(591) szary, biały
(531) 26 04 11, 26 04 18, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 Płyty [nagrania dźwiękowe], Nagrane płyty kompak-
towe z muzyką, Płyty kompaktowe z muzyką, 14 Artykuły ozdobne 
[ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, Biżuteria osobista, Bi-
żuteria sztuczna, Biżuteria z metali nieszlachetnych, Biżuteria z meta-
li szlachetnych, Biżuteria z tworzyw sztucznych, Bransoletki [biżute-
ria], Bransolety, Łańcuszki [biżuteria], Naszyjniki, Pierścienie (ozdoby), 
Ozdoby [biżuteria], Półszlachetne artykuły biżuteryjne, Wisiorki, 25 
Odzież, Paski [odzież], Bluzy z  kapturem, Kurtki bluzy, Bluzy dreso-
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we, T-shirty z krótkim rękawem, Czapki bejsbolówki, Czapki [nakrycia 
głowy], Czapki z daszkiem, Opaski na głowę, Czapki dziane, Koszulki 
z nadrukami, Koszule z długimi rękawami, 41 Usługi w zakresie pro-
dukcji muzycznej, Widowiska muzyczne, Koncerty muzyczne, Kon-
certy muzyczne na  żywo, Doradztwo w  zakresie produkcji filmów 
i  muzyki, Produkcja filmów, Produkcja filmów w  celach rozrywko-
wych, Produkcja muzyczna, Produkcja muzycznych filmów wideo, 
Produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, Produkcja 
nagrań audiowizualnych, Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycz-
nych, Produkcja nagrań muzycznych, Realizacja nagrań fonograficz-
nych, Realizacja nagrań audiowizualnych, Usługi studia nagrań, Usłu-
gi studiów nagrań, filmowych, wideo i  telewizyjnych, Usługi edycji 
nagrań audio i wideo, Udostępnianie studiów audio lub wideo, Usłu-
gi w zakresie nagrań dźwiękowych i rozrywki wideo 

(111) 355850 (220) 2022 01 25 (210) 539107
(151) 2022 07 22 (441) 2022 04 04
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB 
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA HOT DOG FRANCUSKI
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do  celów leczniczych, Dodatki 
odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów lecz-
niczych lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 Bekon, 
Chrupki na  bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, 
Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w  cieście, Kiełbasy, Konserwy 
mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwo-
wane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty 
gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze jadal-
ne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowi-
na, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, 
35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo specjali-
styczne w  sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w  dzia-
łalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw lub targów 
w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów, Promocja 
sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób trzecich 
stosowane jako zakupy i  sprzedaż produktów dla innych przedsię-
biorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór i zakup to-
warów w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczną żywnością 
do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów leczniczych 
lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży 
mięsnej: bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty 
mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w  cieście, Kieł-
basy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, 
Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do ka-
napek, Produkty gotowe na bazie mięsa, Produkty gotowe na bazie 
wędlin, Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, Kon-
serwy mięsne, Podroby mięsne i  z  krwi, Produkty mięsopodobne, 
Produkty z branż: spożywczej, Odzieżowej, Obuwniczej, Raki nieży-
we, Smalec, Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędli-
ny, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik 
kostny jadalny 

(111) 355851 (220) 2022 01 18 (210) 538819
(151) 2022 07 05 (441) 2022 03 14
(732) BARWIJUK CLINICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALI CLINIC
(540) 

(591) ciemnozielony, zielony, biały
(531) 03 07 07, 03 07 21, 03 07 24, 27 05 01, 29 01 13

(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne i  medyczne, Dietetyczna 
żywność i  substancje do  celów leczniczych, Suplementy diety dla 
ludzi, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane ze sprze-
dażą towarów takich jak: produkty farmaceutyczne i medyczne, die-
tetyczna żywność i  substancje do  celów leczniczych, suplementy 
diety dla ludzi, Usługi w zakresie reklamy, Usługi w zakresie reklamy 
i promocji sprzedaży, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego 
w  dziedzinie sprzedaży produktów i  świadczenia usług, Promocja 
sprzedaży, Administrowanie sprzedażą, 41 Organizowanie kon-
ferencji, wystaw i  konkursów, Usługi edukacyjne i  instruktażowe, 
Nauczanie i  szkolenia, Doradztwo w  zakresie szkoleń medycznych, 
Kursy specjalizacyjne w zakresie chirurgii plastycznej i medycyny es-
tetycznej, Nauczanie, Nauczanie w dziedzinie medycyny, Nauczanie 
w zakresie pielęgnacji urody, Organizowanie seminariów, Organiza-
cja i przeprowadzanie seminariów w dziedzinie chirurgii plastycznej 
i  medycyny estetycznej, Organizowanie wykładów edukacyjnych, 
Organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, Planowanie konfe-
rencji w celach edukacyjnych, Pokazy [do celów szkoleniowych], Pro-
wadzenie kursów, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie 
seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, Pro-
wadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia i nauczanie w dziedzinie 
medycyny, Szkolenia w dziedzinie medycyny, Usługi edukacyjne dla 
dorosłych dotyczące medycyny, Usługi edukacyjne dotyczące zdro-
wia, Usługi edukacyjne z  zakresu medycyny, 44 Usługi medyczne, 
Chirurgia plastyczna, Chirurgia ginekologiczna, Konsultacje medycz-
ne, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi w zakresie 
higieny i urody, Usługi w zakresie ginekologii, Ambulatoryjna opie-
ka medyczna, Badania medyczne w celach diagnostycznych lub le-
czenia, Przeprowadzanie badań medycznych, Udzielanie informacji 
związanych z  usługami medycznymi, Świadczenie usług medycz-
nych, Usługi doradcze w  zakresie chirurgii, Usługi indywidualnych 
konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, Usługi klinik chi-
rurgii ginekologicznej i plastycznej, Usługi klinik medycznych, Usługi 
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi opieki medycznej, 
Usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i  szpitale, Usługi 
poradnictwa medycznego, Usługi prywatnych szpitali, Wykonywa-
nie badań medycznych, Usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej, 
Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi w zakresie leczenia 
chirurgicznego, Usługi w  zakresie diagnostyki chirurgicznej, Usługi 
w zakresie badań lekarskich, Usługi w zakresie analiz medycznych 

(111) 355852 (220) 2022 02 04 (210) 539470
(151) 2022 07 06 (441) 2022 02 28
(732) NALEPKA PIOTR ARCHITEKT, Głogów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Nasu
(510), (511) 11 Lampy wiszące, Lampy stojące, Lampy ścienne, Lam-
py oświetleniowe, Lampy elektryczne, Abażury, Żyrandole, Oprawy 
oświetleniowe, Oświetlenie dekoracyjne, Oświetlenie elektryczne, 
Elementy oświetleniowe, Wyposażenie oświetleniowe, Urządzenia 
oświetleniowe, 20 Meble, Wyroby stolarskie, Wyroby artystyczne 
wykonane z  drewna, Wyroby artystyczne wykonane z  tworzyw 
sztucznych 

(111) 355853 (220) 2022 02 24 (210) 540281
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) JOHNSON & JOHNSON, New Brunswick (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Carefree
(540) 

(591) różowy, niebieski, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 25 01 09
(510), (511) 5 Produkty do higieny intymnej dla kobiet 

(111) 355854 (220) 2022 02 04 (210) 539479
(151) 2022 07 06 (441) 2022 02 28
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(732) HRYNYUK OLENA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SME Banking TV
(510), (511) 35 Doradztwo handlowe w  zarządzaniu działalnością 
gospodarczą, Dostarczanie biznesowych i  handlowych informacji 
kontaktowych za  pośrednictwem internetu, Organizowanie i  pro-
wadzenie spotkań biznesowych, Organizowanie prezentacji osób 
w celach biznesowych, Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowy-
mi, Marketing imprez i wydarzeń, Prezentacja firm oraz ich towarów 
i usług w internecie, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja na-
grań wideo w  celach marketingowych, 38 Elektroniczne przesyła-
nie wiadomości błyskawicznych i  danych, Elektroniczna transmisja 
i  retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i  da-
nych, Elektroniczna transmisja wiadomości i  danych, Dostarczanie 
wiadomości za  pośrednictwem mediów audiowizualnych, Cyfrowa 
transmisja danych za  pośrednictwem Internetu, Łączność poprzez 
sieci komputerowe i dostęp do Internetu, Emisja filmów za pośred-
nictwem Internetu, Emisja programów telewizyjnych za  pomocą 
usług wideo na  życzenie [VOD] i  telewizji za  opłatą [pay-per-view], 
Emisja treści wideo, Nadawanie audio, wideo i multimedialne za po-
średnictwem Internetu i  innych sieci łącznościowych, Nadawanie 
programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, 
Nadawanie programów za pośrednictwem globalnej sieci kompute-
rowej, Nadawanie programów za  pośrednictwem Internetu, Nada-
wanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem 
Internetu, Podcasting, Przesyłanie webcastów, Transmisja cyfrowych 
programów audio i wideo przez światową sieć komputerową, Trans-
misja danych i nadawanie danych, Transmisja danych wideo za po-
średnictwem Internetu, Udzielanie dostępu do  telewizji interneto-
wej, Usługi emisji treści audio i wideo świadczone za pośrednictwem 
Internetu, Usługi transmisji audiowizualnej, 41 Publikowanie drogą 
elektroniczną, Publikowanie materiałów multimedialnych online, 
Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Konferencje (Organizowa-
nie i  prowadzenie-), Kongresy (Organizowanie i  prowadzenie-), Or-
ganizacja seminariów, Organizowanie i  prowadzanie konferencji 
edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizo-
wanie i  prowadzenie wykładów, Organizowanie pokazów w  celach 
szkoleniowych, Organizowanie pokazów w  celach edukacyjnych, 
Produkcja filmów, Produkcja filmów szkoleniowych, Udostępnianie 
filmów online nie do pobrania 

(111) 355855 (220) 2022 02 15 (210) 539892
(151) 2022 07 05 (441) 2022 03 07
(732) NOCOŃ DARIUSZ, NOCOŃ ADAM P W  BUDMET  
SPÓŁKA CYWILNA, Czeladź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOCOŃ BUDMET
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 26 03 01, 27 05 01, 27 05 07, 27 05 17, 29 01 12
(510), (511) 11 Piece na paliwa stałe, Kotły grzewcze, Kotły palenisko-
we, Kotły do instalacji grzewczych, Piece [urządzenia grzewcze], Pie-
ce kociołkowe, Oświetlenie ogrodowe, Lampy stojące, Lampy (urzą-
dzenia oświetleniowe), Lampy do  użycia na  wolnym powietrzu, 35 
Sprzedaż detaliczna i hurtowa pieców na paliwa stałe, kotłów grzew-
czych, kotłów paleniskowych, kotłów do  instalacji grzewczych, pie-
ców grzewczych, oświetlenia ogrodowego, lamp oświetleniowych, 
lamp stojących oraz lamp do użycia na wolnym powietrzu, 42 Bada-
nia w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Doradztwo w zakre-
sie oszczędności energii, Badania w  dziedzinie energii, Certyfikacja 
[kontrola jakości], Testowanie, analiza i wycena towarów i usług osób 
trzecich do  celów certyfikacji, Usługi testowania w  celu certyfikacji 
jakości lub standardów, Certyfikowanie wydajności energetycz-
nej budynków, Usługi doradcze dotyczące zużycia energii, Usługi 
doradztwa technologicznego w  dziedzinie generowania energii 
alternatywnych, Porady techniczne związane z działaniami mający-

mi na  celu oszczędzanie energii, Analizy technologiczne związane 
z zapotrzebowaniem na energię i prąd osób trzecich, Prowadzenie 
badań i opracowywanie projektów technicznych, związane z wyko-
rzystywaniem naturalnych źródeł energii, Usługi inżynieryjne w dzie-
dzinie technologii energetycznej, Udzielanie informacji związanych 
z badaniami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących 
wykorzystywania naturalnych źródeł energii 

(111) 355856 (220) 2022 01 13 (210) 538632
(151) 2022 07 15 (441) 2022 03 28
(732) CARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gabinet Samorozwoju
(540) 

(591) ciemnofioletowy, różowy
(531) 26 01 03, 26 01 16, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 41 Organizacja szkoleń, Organizacja i  przeprowadzanie 
seminariów szkoleniowych, Organizacja webinariów, 44 Porady psy-
chologiczne, Opieka medyczna i  zdrowotna, Usługi telemedyczne, 
Usługi terapeutyczne, Usługi doradcze i  informacyjne w  dziedzinie 
zdrowia, Usługi psychologów, Usługi w  zakresie zdrowia psychicz-
nego, Doradztwo psychologiczne, Doradztwo związane z  psycho-
logią integralną, Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia 
dolegliwości medycznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego 
łagodzenia dolegliwości medycznych, Konsultacje psychiatrycz-
ne, Leczenie psychologiczne, Opieka psychologiczna, Poradnictwo 
psychologiczne, Badanie osobowości do  celów psychologicznych, 
Badanie osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], Usłu-
gi diagnozy psychologicznej, Usługi psychoterapeutyczne, Badania 
psychologiczne, Psychoterapia holistyczna, Udzielanie informacji 
z zakresu psychologii, Usługi doradcze dotyczące zachowania ludz-
kiego, Przeprowadzanie ocen i  badań psychologicznych, Poradnic-
two medyczne związane ze stresem, Zapewnianie leczenia psycho-
logicznego, Psychiatria, Usługi psychiatryczne, Psychoterapia, Usługi 
psychoterapeuty, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi 

(111) 355857 (220) 2022 01 24 (210) 539014
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) ARS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Domiko STALOWE DOMY MODUŁOWE
(540) 

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 07 01 24, 27 05 05, 27 05 10, 29 01 13
(510), (511) 6 Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyj-
ne, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe 

(111) 355858 (220) 2022 01 25 (210) 539037
(151) 2022 07 14 (441) 2022 02 28
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(732) RESTAURATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARY MŁYN PIEROGOBUS
(540) 

(591) brązowy
(531) 27 05 01, 27 05 09, 27 05 17, 26 13 25, 08 07 02, 18 01 09, 
18 01 23, 29 01 07, 29 01 11
(510), (511) 30 Chleb, Ciasta, Esencje do artykułów żywnościowych, 
inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, Gofry, Herbata, Kanapki, 
Kawa, Keczup, Kluski gnocchi, Makaroniki [wyroby cukiernicze], Mię-
sne sosy, Miód, Mięso zapiekane w cieście, Naleśniki, Napoje na ba-
zie kawy, Ocet, Pielmieni [pierogi z  nadzieniem mięsnym], Pierożki 
na bazie mąki, Placki, Pizza, Podpłomyki na bazie ziemniaków, Przy-
prawy smakowe (sosy, marynaty), Puddingi, Słodycze owocowe, Sosy 
do makaronów, Syropy i melasa, Tarty (z owocami), Wyroby cukier-
nicze, 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Biura zakwaterowania 
[hotele, pensjonaty], Informacje i  doradztwo w  zakresie przygoto-
wywania posiłków, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, 
produktami i  transportem, Usługi barowe, Usługi recepcji na  po-
trzeby tymczasowego zakwaterowania [wydawanie kluczy], Usługi 
restauracji sprzedających posiłki na  wynos, Usługi restauracyjne, 
Wynajmowanie sal na zebrania 

(111) 355859 (220) 2022 01 27 (210) 539132
(151) 2022 07 05 (441) 2022 03 21
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BEEFITKI
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z  mięsa, wyroby na  bazie 
mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owoce morza nieży-
we, zupy, dania gotowe na  bazie warzyw, warzywa przetworzone, 
przekąski warzywne, Pasty warzywne, przetwory warzywne, mle-
ko, produkty mleczne, nabiał, sery białe, sery żółte, desery mleczne 
i na bazie mleka, dania gotowe na bazie mleka, białko do celów ku-
linarnych, chipsy ziemniaczane, chipsy mięsne, dipy, ekstrakty mię-
sne, ekstrakty warzywne, ekstrakty do zup, konserwy mięsne, oleje 
i tłuszcze jadalne 

(111) 355860 (220) 2022 02 25 (210) 540304
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) GRODECKI MARCIN MAMATTI, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mamatti WADOWICE
(540) 

(591) szary
(531) 29 01 06, 29 01 11, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10
(510), (511) 24 Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, 
25 Odzież 

(111) 355861 (220) 2022 02 25 (210) 540310
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) GRODECKI MARCIN MAMATTI, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mamatti

(540) 

(591) szary
(531) 29 01 06, 29 01 11, 27 05 01, 27 05 05
(510), (511) 24 Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, 
25 Odzież 

(111) 355862 (220) 2022 03 16 (210) 540973
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) STIMULUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobroń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 19 07 01, 27 05 01, 29 01 01
(510), (511) 35 Usługi zgrupowania na  rzecz osób trzecich nastę-
pujących towarów: napoje alkoholowe, wina, wina gronowe, wina 
owocowe, wyroby winiarskie, wina smakowe, wina aromatyzowane, 
wina musujące, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupo-
wać w hurtowniach lub w sklepach detalicznych, w tym w sklepach 
internetowych albo z katalogów względnie za pośrednictwem sys-
temu telezakupów, bądź na  stronach internetowych z  wykorzy-
staniem zamówień korespondencyjnych lub przy użyciu środków 
telekomunikacji albo komunikacji elektronicznej, Usługi sklepów 
detalicznych online obejmujące napoje alkoholowe, wina, wina 
gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie, wina smakowe, wina 
aromatyzowane, wina musujące, Dystrybucja i  rozpowszechnianie 
materiałów reklamowych i  promocyjnych, Dystrybucja produktów 
do celów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów w zakresie 
reklamy, marketingu i publicity, Rozprowadzanie próbek dla celów 
reklamowych, Usługi reklamowe 

(111) 355863 (220) 2022 03 07 (210) 540683
(151) 2022 08 03 (441) 2022 04 19
(732) BOGUCKI PAWEŁ BOGUCKI, Ratułów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÓWKA GÓRSKA
(540) 

(531) 06 01 04, 01 01 03, 01 01 16, 26 01 04, 26 01 13, 26 01 16, 
26 01 18, 27 05 01, 11 03 25, 25 12 25
(510), (511) 30 Cukierki, Karmelki [cukierki], Pomadki [cukierki], Wyro-
by cukiernicze, Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], 35 Usłu-
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gi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej 
i  hurtowej świadczone online w  zakresie następujących towarów: 
cukierki, karmelki [cukierki], pomadki [cukierki], wyroby cukiernicze, 
nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze] 

(111) 355864 (220) 2022 03 22 (210) 541300
(151) 2022 08 03 (441) 2022 04 19
(732) SANOFI, Paryż (FR)
(540) (znak słowny)
(540) BIOXETIN
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne 

(111) 355865 (220) 2022 02 21 (210) 540138
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 11
(732) UNIVERSAL MUSIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SMOOTH JAZZ CAFE
(510), (511) 9 Płyty fonograficzne, 35 Reklamy prasowe, radiowe, te-
lewizyjne na bilbordach oraz reklama za pośrednictwem internetu, 
41 Organizacja koncertów, imprez rozrywkowych 

(111) 355866 (220) 2022 03 04 (210) 540621
(151) 2022 08 04 (441) 2022 04 19
(732) POLSKIE EPŁATNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tajęcina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pep
(540) 

(591) biały, czerwony, zielony
(531) 27 05 01, 29 01 13, 27 05 24, 26 01 01, 26 01 03, 26 01 18, 
26 11 01, 26 11 08
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe umożliwiające prze-
twarzanie opłat elektronicznych, platformy oprogramowania kom-
puterowego, oprogramowanie dla urządzeń mobilnych do realizacji 
płatności elektronicznych, oprogramowanie komputerowe umożli-
wiające integrację terminali płatniczych z systemami kasowymi oraz 
obsługę faktur, oprogramowanie umożliwiające dokonanie płatności 
w różnych walutach, terminale płatnicze, oprogramowanie do obsłu-
gi kart przedpłaconych, czytniki, elektroniczne terminale płatnicze, 
terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, przewodowe i bez-
przewodowe komputerowe urządzenia peryferyjne, mobilne aplika-
cje, sprzęt przetwarzający dane i komputery do umożliwiania płatno-
ści online, części i  osprzęt do  wszystkich uprzednio wymienionych 
towarów, 35 Zarządzanie komputerowymi bazami danych, skom-
puteryzowane zarządzanie danymi pozyskanymi za pośrednictwem 
internetu, 36 Usługi finansowe umożliwiające dokonywanie bezkon-
taktowych płatności mobilnych w  punktach sprzedaży detalicznej, 
online i hurtowej, usługi związane z dokonywaniem płatności on-line, 
płatności cyklicznych, obsługa kart płatniczych, usługi bankowości 
kupieckiej, elektroniczne transakcje pieniężne, elektroniczne transak-
cje za pomocą kart kredytowych, kart bankowych, kart kredytowych, 
kart debetowych, kart płatniczych, kart przedpłaconych, udostępnia-
nie wielu opcji płatniczych za pośrednictwem terminali elektronicz-
nych obsługiwanych samodzielnie przez klientów, transfer pieniądza 
elektronicznego, finansowe usługi w  zakresie przedpłacania, usługi 
zwrotu kosztów za  transakcje internetowe, doradztwo finansowe 
w  zakresie przeprowadzania bezgotówkowych transakcji płatni-
czych, rozliczanie i  uzgadnianie transakcji finansowych za  pośred-

nictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi finansowe 
w zakresie umożliwiania transferu środków pieniężnych, usługi infor-
macyjne i doradcze w zakresie uprzednio wymienionych usług, Do-
radztwo w zakresie płatności internetowych oraz usług finansowych 
świadczonych przez internet, 38 Przesyłanie informacji dotyczących 
usług finansowych przez internet, usługi łączności elektronicznej 
w zakresie przygotowywania informacji finansowych, udostępnianie 
urządzeń transmisyjnych umożliwiających wymianę danych dotyczą-
cych finansów drogą elektroniczną, Udostępnianie komputerowych 
baz danych dotyczących działalności finansowej, 42 Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowego dla usług finan-
sowych, Instalacje i  aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
projektowanie i opracowywanie interfejsów programowania aplika-
cji, Usługi w zakresie pomocy technicznej w zakresie rozwiązywania 
problemów dotyczących oprogramowania komputerowego 

(111) 355867 (220) 2022 03 04 (210) 540622
(151) 2022 08 04 (441) 2022 04 19
(732) POLSKIE EPŁATNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tajęcina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polskie ePłatności pep
(540) 

(591) czarny, zielony, czerwony, biały
(531) 27 05 01, 27 05 24, 29 01 14, 26 01 01, 26 01 03, 26 01 18, 
26 11 01, 26 11 08
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe umożliwiające przetwa-
rzanie opłat elektronicznych, platformy oprogramowania kompute-
rowego, oprogramowanie dla urządzeń mobilnych do  realizacji płat-
ności elektronicznych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające 
integrację terminali płatniczych z  systemami kasowymi oraz obsługę 
faktur, oprogramowanie umożliwiające dokonanie płatności w  róż-
nych walutach, terminale płatnicze, oprogramowanie do  obsługi kart 
przedpłaconych, czytniki, elektroniczne terminale płatnicze, terminale 
elektroniczne do  punktów sprzedaży, przewodowe i  bezprzewodo-
we komputerowe urządzenia peryferyjne, mobilne aplikacje, sprzęt 
przetwarzający dane i  komputery do  umożliwiania płatności online, 
części i  osprzęt do  wszystkich uprzednio wymienionych towarów, 35 
Zarządzanie komputerowymi bazami danych, skomputeryzowane za-
rządzanie danymi pozyskanymi za pośrednictwem internetu, 36 Usłu-
gi finansowe umożliwiające dokonywanie bezkontaktowych płatności 
mobilnych w punktach sprzedaży detalicznej, online i hurtowej, usługi 
związane z  dokonywaniem płatności on-line, płatności cyklicznych, 
obsługa kart płatniczych, usługi bankowości kupieckiej, elektroniczne 
transakcje pieniężne, elektroniczne transakcje za pomocą kart kredyto-
wych, kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych, kart płat-
niczych, kart przedpłaconych, udostępnianie wielu opcji płatniczych 
za  pośrednictwem terminali elektronicznych obsługiwanych samo-
dzielnie przez klientów, transfer pieniądza elektronicznego, finansowe 
usługi w  zakresie przedpłacania, usługi zwrotu kosztów za  transakcje 
internetowe, doradztwo finansowe w zakresie przeprowadzania bezgo-
tówkowych transakcji płatniczych, rozliczanie i uzgadnianie transakcji fi-
nansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, 
usługi finansowe w  zakresie umożliwiania transferu środków pienięż-
nych, usługi informacyjne i doradcze w zakresie uprzednio wymienio-
nych usług, Doradztwo w zakresie płatności internetowych oraz usług 
finansowych świadczonych przez internet, 38 Przesyłanie informacji 
dotyczących usług finansowych przez internet, usługi łączności elek-
tronicznej w  zakresie przygotowywania informacji finansowych, udo-
stępnianie urządzeń transmisyjnych umożliwiających wymianę danych 
dotyczących finansów drogą elektroniczną, Udostępnianie komputero-
wych baz danych dotyczących działalności finansowej, 42 Projektowa-
nie i  opracowywanie oprogramowania komputerowego dla usług fi-
nansowych, Instalacje i aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
projektowanie i  opracowywanie interfejsów programowania aplikacji, 
Usługi w zakresie pomocy technicznej w zakresie rozwiązywania pro-
blemów dotyczących oprogramowania komputerowego 
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(111) 355868 (220) 2022 03 04 (210) 540647
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 04
(732) SUNERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sunergo
(510), (511) 9 Instalacje fotowoltaiczne do  wytwarzania energii 
elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], 37 Montaż i konserwacja 
instalacji fotowoltaicznych, Naprawa urządzeń elektrycznych, 40 
Wytwarzanie energii elektrycznej ze  źródeł odnawialnych, Usługi 
doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej 

(111) 355869 (220) 2022 03 04 (210) 540658
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 04
(732) HEATERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) heatergo
(510), (511) 11 Instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje gazowe, 
instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, 37 Budowa rurocią-
gów, Usługi w zakresie wykopywania 

(111) 355870 (220) 2015 12 23 K (210) 540685
(151) 2022 07 28 (441) 2022 03 28
(732) VIEWNEXT S A , Madryt (ES)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIEWNEXT
(540) 

(591) niebieski
(531) 27 05 01, 27 05 05, 29 01 04
(510), (511) 38 Telekomunikacja, Przekazywanie wiadomości i obra-
zów za pomocą komputera, Doradztwo w zakresie telekomunikacji, 
Zapewnianie dostępu do  usług telekomunikacyjnych i  odnośni-
ków do  komputerowych baz danych i  Internetu, Usługi transmisji 
i  odbioru danych drogą telekomunikacyjną, Usługi informacyjne 
i  doradcze związane z  usługami telekomunikacyjnymi, Transmisja 
danych, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projek-
towanie, Usługi w  zakresie analiz i  badań przemysłowych, Projek-
towanie i  rozwijanie sprzętu i  oprogramowania komputerowego, 
Opracowywanie, instalacja, konserwacja, aktualizacja i  wynajem 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo z zakresu kompute-
rów i oprogramowania, Projektowanie systemów komputerowych, 
Powielanie programów komputerowych, Odzyskiwanie danych 
komputerowych, Usługi programowania komputerów, Tworze-
nie i  utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Usługi 
ochrony przeciwko wirusom informatycznym, Usługi w  zakresie 
tworzenia, projektowania, opracowywania, ulepszania i utrzymania 
oprogramowania komputerowego, Udzielanie informacji na  temat 
projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sie-
ci komputerowych, Monitoring systemów sieciowych, Testowanie 
systemów elektronicznego przetwarzania danych, Projektowanie 
i  opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicz-
nych, Badania przy użyciu analiz porównawczych w  zakresie efek-
tywności i wydajności systemów komputerowych, Usługi doradcze 
dotyczące komputerowych systemów informacyjnych, Usługi w za-
kresie integracji systemów komputerowych, Usługi monitorowania 
systemów komputerowych, Konfiguracja systemów i  sieci kompu-
terowych, Kontrola jakości w  zakresie systemów komputerowych, 
Opracowywanie systemów do  przesyłania danych, Wypożyczanie 
oprogramowania operacyjnego do  uzyskiwania dostępu i  użytko-
wania sieci do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa informatycznego i  w  zakresie techno-
logii informacyjnej, Projektowanie i  opracowywanie baz danych, 
Komputerowe badania wykonalności 

(111) 355871 (220) 2022 03 22 (210) 541324
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11

(732) ŚWIAT ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aptekarski
(540) 

(591) złoty
(531) 27 05 01, 29 01 02
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, marketingowe i  informacji han-
dlowej i usługowej, gromadzenie i dystrybucja dla potrzeb osób trze-
cich materiałów reklamowych i ofertowych, organizowanie i prowa-
dzenie pokazów i ekspozycji materiałów reklamowych, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi dla potrzeb osób trzecich, udostępnianie 
powierzchni reklamowej, usługi reklamowe, produkcja i dystrybucja 
reklam, organizowanie kampanii reklamowych, usługi w  zakresie 
marketingu i badania rynku, produkcja i rozpowszechnianie materia-
łów promocyjno-reklamowych, prowadzenie badań opinii publicz-
nej, usługi w  zakresie tworzenia dobrego wizerunku firmy (public 
relations), gromadzenie, analizowanie, sortowanie danych w bazach 
komputerowych, organizowanie imprez targowych i  wystawienni-
czych w celach handlowych i reklamowych, usługi w zakresie dystry-
bucji i  rozpowszechniania materiałów oraz ogłoszeń reklamowych, 
usługi w zakresie reklamy prasowej, usługi w zakresie wynajmowania 
miejsc na umieszczenie reklam i ogłoszeń, informacji handlowej, in-
formacji o działalności gospodarczej, przeprowadzanie sondaży i ba-
dania opinii, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, 
usługi w  zakresie prenumeraty prasy, reklamowa działalność infor-
macyjna również on-line w sieci komputerowej, usługi w zakresie wy-
szukiwania informacji dla osób trzecich w plikach komputerowych, 
usługi w zakresie wyszukiwania w komputerowych bazach danych, 
usługi w  zakresie sortowania danych w  bazach komputerowych, 
usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz da-
nych, usługi w zakresie komputerowego zarządzania plikami, usługi 
w  zakresie wyszukiwania informacji w  plikach komputerowych, 38 
Przesyłanie wiadomości, informacji oraz ofert towarowo-usługo-
wych za  pośrednictwem poczty elektronicznej i  internatu, prowa-
dzenie on-line klubów tematycznych, usługi w zakresie przesyłania 
informacji tekstowych i  obrazowych za  pośrednictwem terminali 
komputerowych i  sieci internetowej, usługi poczty elektronicznej, 
połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem te-
lekomunikacji, usługi łączności za  pośrednictwem telefonii komór-
kowej, usługi w  zakresie transmisji programów telewizyjnych i/lub 
radiowych, usługi w  zakresie internetowego serwisu informacyjne-
go, usługi przekazu dźwięku i/lub obrazu, udostępnianie programów 
telewizyjnych, audycji telewizyjnych, seriali telewizyjnych lub filmów 
za pośrednictwem sieci informatycznych on-line w czasie wybranym 
przez odbiorcę, 41 Opracowywanie (redagowanie) tekstów publicy-
stycznych dla potrzeb innych podmiotów, usługi w  zakresie edycji 
tekstów, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, publi-
kowanie tekstów z dziedziny farmacji, medycyny i kosmetyki, organi-
zacja widowisk, produkcja audycji i filmów dokumentalnych, repor-
taży, programów telewizyjnych, organizacja konkursów, organizacja 
audycji z  interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki 
za pośrednictwem Internetu, usługi dostępu do usług rozrywkowych 
w systemie on-line, dostarczanie informacji o rozrywce, programach 
radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi dostarcza-
nia muzyki, video dźwięku i  obrazu poprzez Internet, usługi orga-
nizacji i  produkcji nagrań filmowych i/lub dźwiękowych, usługi or-
ganizacji imprez artystycznych, estradowych, rekreacyjnych, usługi 
obsługi technicznej i/lub organizacyjnej produkcji telewizyjnej i/lub 
filmowej, 44 Poradnictwo i doradztwo fachowe w zakresie zdrowia, 
farmacji, medycyny i kosmetyki, doradztwo w zakresie odżywiania 

(111) 355872 (220) 2022 02 16 (210) 539967
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 11
(732) WIŚNIEWSKI BOGDAN, Puńców (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BBT & FRUIT we bubble tea
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(540) 

(591) jasnoszary, biały, ciemnożółty, jasnobrązowy, 
ciemnobrązowy, jasnozielony, zielony, jasnoczerwony, czarny
(531) 02 09 01, 05 03 13, 05 03 16, 05 07 01, 26 01 03, 26 01 15, 
26 01 18, 26 01 16, 24 17 02, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne 

(111) 355873 (220) 2022 02 16 (210) 539975
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 11
(732) WIŚNIEWSKI BOGDAN, Puńców (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BBT & FRUIT
(540) 

(591) jasnozielony, zielony, ciemnobrązowy, jasnobrązowy, 
ciemnożółty, biały, szary
(531) 05 03 13, 05 03 16, 05 07 01, 24 17 02, 26 01 03, 26 01 15, 
26 01 16, 26 01 18, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne 

(111) 355874 (220) 2022 02 18 (210) 540033
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 11
(732) VITAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWE KORZYŚCI KARDIO TON
(540) 

(591) szary, czarny, biały
(531) 01 03 18, 26 01 03, 26 01 25, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 5 Suplementy diety 

(111) 355875 (220) 2022 02 25 (210) 540375
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 11
(732) BIAŁAS GRZEGORZ, Boguszów-Gorce (PL);
BIAŁAS ZUZANNA, Boguszów-Gorce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIAŁAS MAXPOL TRANSPORT

(540) 

(591) granatowy, pomarańczowy, czerwony, żółty, biały, czarny
(531) 01 01 05, 01 01 10, 01 05 01, 01 05 02, 27 05 01, 29 01 15, 
26 01 02, 26 01 13, 26 01 18, 26 11 03, 26 11 08
(510), (511) 39 Transport, Pakowanie i składowanie towarów, Organi-
zowanie podróży    
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 355876 (220) 2022 02 28 (210) 540500
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 04
(732) MEGABAJT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EMAVO
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 17, 27 05 24
(510), (511) 7 Roboty kuchenne, Malaksery, Miksery, Blendery, Młynki 
domowe elektryczne, Noże elektryczne, Krajalnice do  chleba, Wyci-
skacze do  owoców, Sokowirówki, Szatkownice do  warzyw, Maszynki 
do mielenia, Prasownice, Wirówki do suszenia, Odkurzacze, Torby do od-
kurzaczy, Szczotki elektryczne, Froterki elektryczne, Nożyce elektryczne, 
8 Żelazka parowe, Elektryczne żelazka parowe, Lokówki elektrotermicz-
ne do włosów, Lokówki elektryczne do układania włosów, Karbownice 
do włosów, Prostownice do włosów, Pilniki do paznokci, elektryczne, Po-
lerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, Przybory do depilacji, 
elektryczne lub nieelektryczne, Obcinacze do paznokci [elektryczne lub 
nieelektryczne], Elektryczne trymery do włosów, Elektryczne maszynki 
do  strzyżenia włosów, Urządzenia do  laserowego usuwania włosów, 
inne niż do celów medycznych, 9 Przyrządy do pomiaru temperatury, 
Urządzenia do pomiaru wilgotności, Czujniki wilgotności, Wilgotnościo-
mierze, Urządzenia do pomiaru ciśnienia, Analizatory powietrza, Wagi 
kuchenne, Wagi łazienkowe, Alkoholomierze, Alkomaty, Anteny, Baterie 
słoneczne, Głośniki, Kalkulatory, Kamery cofania do pojazdów, Klawia-
tury komputerowe, Lampki pierścieniowe do  selfie do  smartfonów, 
Mikrofony, Myszy [sprzęt do przetwarzania danych], Panele słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Pokrowce na laptopy, Projektory, 
Prostowniki, Przenośne głośniki, Radia samochodowe, Słuchawki [zakła-
dane na głowę], Słuchawki do komunikacji zdalnej, Sprzęt peryferyjny 
do  komputerów, Torby do  noszenia komputerów, Urządzenia wideo 
do monitorowania niemowląt, Zegarki inteligentne, Zestawy słuchaw-
kowe do  grania w  gry wideo, Urządzenia technologii informacyjnej 
i audiowizualnej, Przenośne banki energii, Głośniczki bezprzewodowe, 
Słuchawki, Mikrofony, Kamery sportowe, Rejestratory jazdy, Zasilacze 
do notebooków, Ładowarki do urządzeń mobilnych, Listwy zasilające, 
Przedłużacze elektryczne, Przyrządy do  wykrywania metalu, 10 Urzą-
dzenia do masażu, elektryczne lub nieelektryczne, Elektryczne aparaty 
do  masażu do  użytku domowego, Elektryczne przyrządy do  masa-
żu, Urządzenia do  masażu ciała, 11 Sprzęt gospodarstwa domowego 
przeznaczony do ogrzewania, gotowania, wytwarzania pary, suszenia, 
chłodzenia, wentylacji, w tym: czajniki elektryczne, czajniki bezprzewo-
dowe, ekspresy do  kawy, kawiarki ciśnieniowe i  przelewowe, tostery, 
opiekacze do chleba, gofrownice, urządzenia do wypieku chleba, formy 
do wypiekania wafli, formy do wypiekania ciasta, frytkownice, piekar-
niki elektryczne, parowary, szybkowary, kombiwary, kuchenki elek-
tryczne, suszarki do grzybów, aparaty do suszenia owoców, urządzenia 
elektryczne do produkcji jogurtów, rożen, kuchenki mikrofalowe, grille 
elektryczne, okapy kuchenne, klimatyzatory, urządzenia do chłodzenia 
powietrza, suszarki do włosów, płyty grzejne, grzejniki olejowe, grzejni-
ki konwekcyjne, wentylatory, termowentylatory, podgrzewacze powie-
trza, suszarki powietrza, suszarki łazienkowe do rąk, urządzenia do fil-
trowania wody, filtry do wody pitnej, nawilżacze powietrza, maszynki 
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do lodów, kostkarki do lodu, ogrzewacze stóp, lodówki elektryczne, lo-
dówki turystyczne (elektryczne), elektryczne chłodziarki do wina, Lam-
py do paznokci, Lampy oświetleniowe, Latarki, Żarówki oświetleniowe, 
16 Sprzęt biurowy zawarty w tej klasie, Niszczarki dokumentów, Urzą-
dzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej, hurtowej, w  systemie online, import, eksport: 
roboty kuchenne, Malaksery, Miksery, Blendery, Młynki domowe elek-
tryczne, Noże elektryczne, Krajalnice do chleba, Wyciskacze do owoców, 
Sokowirówki, Szatkownice do warzyw, Maszynki do mielenia, Prasow-
nice, Wirówki do suszenia, Odkurzacze, Torby do odkurzaczy, Szczotki 
elektryczne, Froterki elektryczne, Nożyce elektryczne, Żelazka parowe, 
Elektryczne żelazka parowe, Lokówki elektrotermiczne do włosów, Lo-
kówki elektryczne do układania włosów, Karbownice do włosów, Pro-
stownice do włosów, Pilniki do paznokci, elektryczne, Polerki do paznok-
ci, elektryczne lub nieelektryczne, Przybory do depilacji, elektryczne lub 
nieelektryczne, Obcinacze do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], 
Elektryczne trymery do  włosów, Elektryczne maszynki do  strzyżenia 
włosów, Urządzenia do laserowego usuwania włosów, inne niż do celów 
medycznych, Przyrządy do  pomiaru temperatury, Urządzenia do  po-
miaru wilgotności, Czujniki wilgotności, Wilgotnościomierze, Urządze-
nia do pomiaru ciśnienia, Analizatory powietrza, Wagi kuchenne, Wagi 
łazienkowe, Alkoholomierze, Alkomaty, Anteny, Baterie słoneczne, Gło-
śniki, Kalkulatory, Kamery cofania do pojazdów, Klawiatury komputero-
we, Lampki pierścieniowe do selfie do smartfonów, Mikrofony, Myszy 
[sprzęt do  przetwarzania danych], Panele słoneczne do  wytwarzania 
energii elektrycznej, Pokrowce na laptopy, Projektory, Prostowniki, Prze-
nośne głośniki, Radia samochodowe, Słuchawki [zakładane na głowę], 
Słuchawki do komunikacji zdalnej, Sprzęt peryferyjny do komputerów, 
Torby do noszenia komputerów, Urządzenia wideo do monitorowania 
niemowląt, Zegarki inteligentne, Zestawy słuchawkowe do grania w gry 
wideo, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualnej, Przeno-
śne banki energii, Głośniczki bezprzewodowe, Słuchawki, Mikrofony, Ka-
mery sportowe, Rejestratory jazdy, Zasilacze do notebooków, Ładowar-
ki do urządzeń mobilnych, Listwy zasilające, Przedłużacze elektryczne, 
Przyrządy do wykrywania metalu, Urządzenia do masażu, elektryczne 
lub nieelektryczne, Elektryczne aparaty do  masażu do  użytku domo-
wego, Elektryczne przyrządy do masażu, Urządzenia do masażu ciała, 
Sprzęt gospodarstwa domowego, przeznaczony do ogrzewania, goto-
wania, wytwarzania pary, suszenia, chłodzenia, wentylacji, w tym: czaj-
niki elektryczne, czajniki bezprzewodowe, ekspresy do kawy, kawiarki 
ciśnieniowe i  przelewowe, tostery, opiekacze do  chleba, gofrownice, 
urządzenia do wypieku chleba, formy do wypiekania wafli, formy do wy-
piekania ciasta, frytkownice, piekarniki elektryczne, parowary, szybko-
wary, kombiwary, kuchenki elektryczne, suszarki do grzybów, aparaty 
do  suszenia owoców, urządzenia elektryczne do  produkcji jogurtów, 
rożen, kuchenki mikrofalowe, grille elektryczne, okapy kuchenne, kli-
matyzatory, urządzenia do chłodzenia powietrza, suszarki do włosów, 
płyty grzejne, grzejniki olejowe, grzejniki konwekcyjne, wentylatory, ter-
mowentylatory, podgrzewacze powietrza, suszarki powietrza, suszarki 
łazienkowe do rąk, urządzenia do filtrowania wody, filtry do wody pitnej, 
nawilżacze powietrza, maszynki do lodów, kostkarki do lodu, ogrzewa-
cze stóp, lodówki elektryczne, lodówki turystyczne (elektryczne), elek-
tryczne chłodziarki do wina, Lampy do paznokci, Lampy oświetleniowe, 
Latarki, Żarówki oświetleniowe, Sprzęt biurowy, Niszczarki dokumen-
tów, Urządzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego 

(111) 355877 (220) 2022 03 09 (210) 540778
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 04
(732) FERT ARTUR ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY SIATEX, 
Zamość (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SX SIATEX ART
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 6 Ogrodzenia metalowe 

(111) 355878 (220) 2022 03 21 (210) 541154
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) WITEK ZBIGNIEW, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lulua
(540) 

(531) 27 05 05, 26 11 12
(510), (511) 3 Produkty perfumeryjne, Preparaty do mycia i pielęgna-
cji ciała, Kosmetyki w  gotowych zestawach, Nielecznicze preparaty 
do masażu, Woski do masażu, Aromatyczne olejki do kąpieli, Balsamy 
do  brody, Balsamy do  celów kosmetycznych, Balsamy do  ciała, Bal-
samy do  golenia, Balsamy do  redukcji cellulitu, Balsamy do  ust, Bal-
samy do włosów, Balsamy do rąk nielecznicze, Nielecznicze balsamy 
do stóp, Balsamy do wygładzania i prostowania włosów, Balsamy, inne 
niż do  celów medycznych, Balsamy po  opalaniu, Balsamy samoopa-
lające [kosmetyki], Emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, 
Kremy i  balsamy do  opalania, Nawilżające balsamy do  ciała [kosme-
tyki], Nawilżające balsamy do  skóry [kosmetyki], Perfumowane bal-
samy do  ciała [preparaty toaletowe], Ekstrakty kwiatowe [perfumy], 
Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki w postaci kremów, Krem bazowy, 
Krem do opalania, Krem do rąk, Krem do skórek wokół paznokci, Krem 
do twarzy, Krem do włosów, Krem pod oczy, Krem przeciwzmarszcz-
kowy, Kremowe mydło do  ciała, Kremy BB, Kremy chroniące przed 
słońcem [kosmetyki], Kremy do aromaterapii, Kremy do ciała, Kremy 
do demakijażu, Kremy do depilacji, Kremy do golenia, Kremy do ma-
sażu, nie  do  celów leczniczych, Kremy do  mycia, Kremy do  oczysz-
czania skóry [nielecznicze], Kremy do odżywiania skóry do celów ko-
smetycznych, Kremy do paznokci, Kremy do pielęgnacji skóry, inne niż 
do użytku medycznego, Kremy do pielęgnacji włosów, Kremy do rąk, 
Kremy do  redukcji cellulitu, Kremy do  twarzy i  ciała, Kremy do  usu-
wania owłosienia, Kremy do włosów, Kremy kosmetyczne odżywcze, 
Kremy na bazie olejków eterycznych do użytku w aromaterapii, Kremy 
na dzień, Kremy na noc, Kremy nawilżające do użytku kosmetycznego, 
Kremy perfumowane, Kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], 
Kremy po goleniu, Kremy pod prysznic, Kremy przeciwzmarszczkowe, 
Kremy przed goleniem, Kremy przeciw starzeniu się skóry, Kremy sa-
moopalające, Kremy tonizujące [kosmetyki], Kremy ujędrniające ciało, 
Kremy ujędrniające skórę, Kremy z filtrem przeciwsłonecznym, Kremy 
złuszczające, Mydła w kremie, Puder w kremie do twarzy, Zapachowe 
kremy do ciała, Zestawy do golenia, składające się z kremu do golenia 
i środków stosowanych po goleniu, Nawilżające kremy do skóry [ko-
smetyki], Nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, 
Kremy nawilżające po goleniu, Maseczki do ciała, Maseczki do twarzy, 
Maseczki do stylizacji włosów, Maseczki do włosów, Maseczki do stóp 
do pielęgnacji skóry, Żelowe maseczki na oczy, Maseczki do rąk do pie-
lęgnacji skóry, Kostki mydła do mycia ciała, Mydła, Mydła do pielęgna-
cji ciała, Mydła do rąk, Mydła do twarzy, Mydła do użytku osobistego, 
Mydła kosmetyczne, Mydła perfumowane, Mydła robione ręcznie, My-
dła w płynie, Mydła w płynie do kąpieli, Mydła w żelu, Perfumowane 
mydła, Mydło w listkach do użytku osobistego, Nielecznicze balsamy, 
Olejek bergamotowy, Olejek do kąpieli, Olejek do włosów, Olejek gol-
teriowy, Olejek jaśminowy, Olejek do układania włosów, Olejek do skó-
rek wokół paznokci, Olejek lawendowy, Olejek miętowy surowy, Olejek 
migdałowy, Olejek różany, Olejek sosnowy, Olejek z drzewa herbacia-
nego, Perfumeryjny olejek miętowy, Aromatyczne olejki eteryczne, 
Cytronowe olejki eteryczne, Naturalne olejki eteryczne, Olejki do bro-
dy, Olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], Olejki do ciała 
i twarzy, Olejki do golenia, Olejki do masażu, nielecznicze, Olejki do ką-
pieli i pod prysznic [nielecznicze], Olejki do odżywiania włosów, Olej-
ki eteryczne, Olejki esencjonalne i  ekstrakty aromatyczne, Produkty 
perfumeryjne, olejki esencjonalne, Perfumowane balsamy [preparaty 
toaletowe], Perfumy, Perfumy w płynie, Perfumy w postaci stałej, Per-
fumy o zapachu drewna cedrowego, Pieniące się żele do kąpieli, Pod-
kład w kremie, Wosk do wąsów, Wosk do włosów, Woski do depilacji, 
Woski do epilacji, Woski do układania włosów, Kosmetyczne żele pod 
oczy, Peeling w żelu, Mydła w postaci żelu, Żel po goleniu, Żele do cia-
ła, Żele do czyszczenia zębów, Żele do golenia, Żele do kąpieli i pod 
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prysznic nie do celów medycznych, Żele do masażu, inne niż do celów 
medycznych, Żele do opalania, Żele do stylizacji włosów, Żele do twa-
rzy, Żele do utrwalania fryzury, Żele do włosów, Żele nawilżające [ko-
smetyki], Żele opóźniające starzenie, Żele po  opalaniu [kosmetyki], 
Żele pod oczy, Serum do celów kosmetycznych, Serum do pielęgnacji 
włosów, Serum do  układania włosów, Serum pielęgnacyjne, Serum 
przeciwdziałające starzeniu się do użytku kosmetycznego, Nieleczni-
cze szampony do włosów, Szampony z odżywką do włosów, Odżywki 
do włosów, Nielecznicze pasty do zębów, Płyny do płukania ust do ce-
lów niemedycznych, Preparaty do higieny jamy ustnej [nielecznicze], 
Preparaty do  stosowania przed goleniem, Preparaty kosmetyczne 
po goleniu, Preparaty do depilacji i golenia, Płyny do golenia, Pianki 
do golenia, 8 Brzytwy, Maszynki do golenia, nieelektryczne, Maszynki 
do  golenia [zmniejszające ryzyko skaleczenia], Maszynki do  golenia 
z wibrującym ostrzem, Zestawy do golenia, 35 Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z artykułami kosmetycznymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z perfumami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  akcesoriami do  pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie perfum, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie przyborów 
toaletowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w  za-
kresie akcesoriów do  pielęgnacji ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie przyborów higienicznych dla ludzi 

(111) 355879 (220) 2022 03 22 (210) 541334
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) EXPERT LEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EL Expert Legal 
(540) 

(591) złoty, niebieski, biały
(531) 26 04 05, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Reklama, zarządzanie w  działalności gospodarczej, 
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, specjali-
styczne doradztwo w działalności gospodarczej, 42 Oprogramowa-
nie jako usługa [SaaS], opracowywanie platform komputerowych, 
projektowanie oprogramowania komputerowego, 45 Usługi w  za-
kresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi prawne 
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, badania praw-
ne, doradztwo prawne w  zakresie odpowiedzi na  ogłoszenia prze-
targowe, doradztwo w  zakresie własności intelektualnej, mediacje, 
Usługi pomocy w  sprawach spornych, usługi adwokackie, badanie 
prawne, zarządzanie prawami autorskimi 

(111) 355880 (220) 2022 03 22 (210) 541337
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) FARMACIA VERDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOREM VIT
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 5 Herbata ziołowa [napoje lecznicze], Suplementy diety, 
Suplementy ziołowe, Wyciągi z ziół leczniczych, Zioła lecznicze 

(111) 355881 (220) 2022 02 04 (210) 539478
(151) 2022 07 18 (441) 2022 03 14
(732) NOWA ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EMPIRIUSZ
(510), (511) 9 Audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do  naucza-
nia], Urządzenia dydaktyczne i  instruktażowe, Zestawy naukowe 
dla dzieci w  postaci urządzeń dydaktycznych, Urządzenia audiowi-
zualne, Urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, Urządze-
nia i  przyrządy do  nauczania, Zestawy naukowe dla dzieci będące 
urządzeniami instruktażowymi, Urządzenia i  przyrządy badawcze, 
Urządzenia i przyrządy laboratoryjne, Symulatory, Symulatory do sy-
mulacji laboratorium, Sprzęt komputerowy, Komputery do  nosze-
nia na  ciele lub w  ubraniach, Komputerowe urządzenia peryferyj-
ne ubieralne [do  noszenia na  ciele], Oprogramowanie edukacyjne, 
Oprogramowanie szkoleniowe, Edukacyjne programy komputero-
we dla dzieci, Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, Modele 
do  rzeczywistości wirtualnej, Sprzęt z  zakresu rzeczywistości wir-
tualnej, Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do  edukacji, 
Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do  symulacji, Okulary 
do  rzeczywistości wirtualnej, Oprogramowanie do  rzeczywisto-
ści rozszerzonej, Oprogramowanie do  rzeczywistości rozszerzonej 
do edukacji, Oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do sy-
mulacji, Modele do  rzeczywistości rozszerzonej, Wyświetlacze rze-
czywistości rozszerzonej zakładane na  głowę, Urządzenia hologra-
ficzne, Urządzenia holograficzne do  wyświetlania holograficznych 
wideo, obrazów statycznych, grafik oraz plików multimedialnych, 
Roboty edukacyjne, Środki edukacyjne do pobrania, Materiały edu-
kacyjne i instruktażowe, do pobrania, Podręczniki szkoleniowe w for-
macie elektronicznym, Podręczniki szkoleniowe w formie programu 
komputerowego, E-booki, Audiobooki, 16 Materiały edukacyjne i in-
struktażowe, Publikacje edukacyjne, Podręczniki edukacyjne, Książki 
edukacyjne, Karty pracy, Scenariusze lekcji, 41 Organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów dotyczących edukacji i nauczania, Organizowanie i pro-
wadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, kongresów, seminariów, 
sympozjów on-line dotyczących edukacji i nauczania, Usługi w zakre-
sie szkolenia i kształcenia nauczycieli, Udzielanie konsultacji i porad 
z zakresu edukacji i nauczania, Udzielanie konsultacji i porad on-line 
z zakresu edukacji i nauczania, Zapewnianie dostępu do materiałów 
edukacyjnych i szkoleniowych on-line za pośrednictwem stron inter-
netowych, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line [niepo-
bieralnych], Publikowanie drogą elektroniczną materiałów edukacyj-
nych i  szkoleniowych, Usługi edukacyjne, mianowicie zapewnienie 
interaktywnej edukacji z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, 
rzeczywistości mieszanej lub rzeczywistości rozszerzonej, 42 Udo-
stępnianie online oprogramowania edukacyjnego nie do pobrania, 
Udostępnianie online oprogramowania nie do pobrania do symula-
cji laboratorium, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako 
usługa [PaaS] 

(111) 355882 (220) 2022 03 03 (210) 540556
(151) 2022 07 28 (441) 2022 04 11
(732) THE LEADER’S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE LEADER’S PREMIUM REAL ESTATE by  Perz Chmura 
Góralczyk
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 26 11 02, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości 
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(111) 355883 (220) 2022 03 10 (210) 540764
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 04
(732) WEISS JAROSŁAW, Lubin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) stylweiss SZTUKA PROMOCJI
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, marketingo-
we i promocyjne, Opracowanie koncepcji marketingowych, Doradz-
two reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe, 
Usługi agencji marketingowych 

(111) 355884 (220) 2022 03 14 (210) 540897
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) PELC-GONERA ANDRZEJ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Na wieki wieków Ramen
(510), (511) 30 Kluski ramen, Ramen (japońskie danie na bazie maka-
ronu), Sushi, Dania na bazie ryżu, Dashi-tsuyu [japoński bulion rybny], 
Herbata, Herbata cytrusowa z owocu yuzu, Herbata jaśminowa, Her-
bata z białego lotosu (Baengnyeoncha), Herbata z żeń-szenia [insam-
cha], Herbata ze słonych sproszkowanych wodorostów (kombu-cha), 
Herbata zielona, Jiaozi (pierogi nadziewane), Japońska mąka arraru-
towa (kudzu-ko, do  żywności), Japońska zielona herbata, Japoński 
chrzan bardzo pikantny w  proszku (wasabi w  proszku), Japońskie 
biszkopty (kasutera), Lód, Sorbety [lody], Lody mleczne, Makarony, 
Makaron sojowy (harusame, nieugotowany), Makaron ryżowy, Maka-
ron nitki, Makaron azjatycki, Napoje sporządzone z herbaty, Okono-
miyaki [japońskie wytrawne naleśniki], Potrawy składające się głów-
nie z ryżu, Potrawy z makaronu, Przyprawiony sos sojowy [chiyou], 
Przekąski składające się głównie z ryżu, Przekąski na bazie ryżu, Ryż, 
Senbei [ciastka ryżowe], Sos teriyaki, Sos z  ostryg, Sos z  krewetek, 
Wasabi w proszku [japoński chrzan], Warzywa w cieście, Wodorosty 
[przyprawa], Udon [makaron japoński], Taiyaki (japońskie ciastka 
w  kształcie ryby z  różnymi nadzieniami) , Herbata z  białego lotosu 
(Baengnyeoncha), 43 Usługi restauracji z daniami ramen, Usługi re-
stauracji sprzedających sushi, Obsługa gastronomiczna z  własnym 
zapleczem, produktami i transportem (catering), Bary, Bary szybkiej 
obsługi [snack-bary], Oferowanie żywności i  napojów w  bistrach, 
Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowa-
nie żywności i napojów w restauracjach i barach, Przygotowywanie 
i  zaopatrywanie w  żywność i  napoje do  bezpośredniego spożycia, 
Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, 
Prowadzenie lokali gastronomicznych, Restauracje samoobsługo-
we, Snack-bary, Świadczenie usług kateringowych obejmujących 
żywność i  napoje w  obiektach wystawienniczych, Usługi barowe, 
Usługi kateringowe, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wy-
nos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracyjne, Usługi 
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie 
przygotowywania posiłków, Usługi snack-barów, Kawiarnie, Cate-
ring w  kafeteriach szybkiej obsługi, Dostarczanie żywności i  napo-
jów za  pośrednictwem furgonetek, Kafeterie [bufety], Serwowanie 
jedzenia i napojów, Usługi mobilnych restauracji, Organizacja przy-
jęć weselnych [miejsca], Organizacja przyjęć weselnych [żywność 
i napoje], Katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktaj-
lowe, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, organizowanie 
posiłków w hotelach, Usługi restauracji japońskich, Usługi restauracji 
z daniami ramen 

(111) 355885 (220) 2022 03 15 (210) 540969
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) T&P FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Thedy&PARTNERS FINANCE
(540) 

(591) ciemnoniebieski, ciemnoczerwony
(531) 26 01 01, 26 01 06, 27 05 01, 27 05 10, 29 01 12
(510), (511) 35 Rachunkowość, Księgowość, 36 Doradztwo finanso-
we, Usługi doradztwa podatkowego 

(111) 355886 (220) 2022 03 22 (210) 541339
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) FLORIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) floriderm
(540) 

(531) 26 01 01, 26 01 04, 26 01 16, 26 11 03, 26 11 12, 24 17 21, 27 05 01
(510), (511) 44 Usługi lekarskie 

(111) 355887 (220) 2022 03 24 (210) 541395
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Euro Express Elixir
(510), (511) 36 Usługi finansowe, Usługi finansowe świadczone za po-
mocą środków elektronicznych, Usługi finansowe świadczone za po-
średnictwem Internetu i za pomocą telefonu, Elektroniczne transak-
cje pieniężne, Obsługa płatności, Organizowanie transferu pieniędzy, 
Przelewy pieniężne, Usługi w zakresie przelewów pieniężnych, Usłu-
gi w zakresie przelewów walutowych, Usługi transakcji finansowych 
online, Wymiana i  przelew środków pieniężnych, Usługi walutowe, 
Usługi związane z  kartami kredytowymi i  kartami płatniczymi, 38 
Usługi transmisji danych, Elektroniczna transmisja wiadomości, da-
nych i dokumentów, Usługi w zakresie elektronicznego przesyłania 
dokumentów, Udostępnianie komputerowej bazy danych 

(111) 355888 (220) 2022 03 25 (210) 541431
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) DOMNEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) DOMNEO
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za po-
średnictwem sieci Internet, następujących towarów: silikony, kleje 
do  tapetowania, impregnaty do  zewnętrznych powierzchni budyn-
ków [inne niż farby lub oleje], farby, lakiery, farby wewnętrzne, farby 
kolorowe, testery farb, farby białe, farby do kuchni i  łazienek, emalie 
[lakiery], powłoki w sprayu [farby], preparaty do impregnacji wodood-
pornej [farby], powłoki do  impregnacji wodoodpornej [z  wyjątkiem 
chemikaliów], mieszanki uszczelniające [farby i oleje], barwniki, meta-
lowe stelaże do urządzeń sanitarnych, rury i rurki metalowe, metalo-
we rury rozgałęzione, metalowe złączki do rur, metalowe tuleje do rur, 
metalowe wsporniki do rur, zaworów i bramek z metalu (inne niż czę-
ści maszyn), metalowe zawory pływakowe do rurociągów, przewody 
do dystrybucji i odprowadzania wody, armatura i kształtki metalowe, 
elementy i szyny mocujące metalowe do montażu urządzeń sanitar-
nych, metalowe syfony kanalizacyjne, metalowe rury odpływowe, 
metalowe kratki odpływowe, odpływy metalowe, podłogowe kanały 
odpływowe metalowe, złączki metalowe do rur, rury metalowe wodo-
ciągowe, rury metalowe kanalizacyjne, zawory metalowe inne niż czę-
ści maszyn, węże metalowe do instalacji wodnokanalizacyjnych, meta-
lowe kształtki rurowe rozgałęzieniowe, metalowe stelaże podtynkowe 
do misek sedesowych, pisuarów i ich spłuczek, metalowe kratki wenty-
lacyjne, przewody wentylacyjne z metalu, metalowe listwy przypodło-
gowe, listwy metalowe, belki metalowe, młynki do użytku domowego 
inne niż ręczne, młynki do  odpadów, wagi kuchenne, baterie: umy-
walkowe, wannowe, prysznicowe, prysznicowe do wanien, bidetowe, 
bidety, brodziki prysznicowe, umywalki, wanny do nasiadówek, wanny 
łazienkowe, wanny z  hydromasażem, kabiny hydromasażowe, kabi-
ny natryskowe, natryski, prysznice, dozowniki środków odkażających 
w toaletach, fontanny, wodotryski ozdobne, krany, zawory kurkowe ka-
nalizacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym za pośred-
nictwem sieci Internet, następujących towarów: zawory zamykające 
i regulacyjne, przyciski do zaworów spłukujących, zawory spłukujące, 
instalacje i urządzenia do kąpieli, sanitarne instalacje i aparatura, miski 
klozetowe, pisuary, sedesy, deski sedesowe, płuczki ustępowe, zbior-
niki do  płuczek ustępowych, urządzenia kompaktowe zestawione 
z miski ustępowej i spłuczki ceramicznej, postumenty, półpostumenty, 
suszarki łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach, zlewozmy-
waki, zlewy, spłuczki ustępowe, spłuczki do pisuarów, prysznice, kabiny 
prysznicowe, drzwi prysznicowe, ścianki prysznicowe, zestawy prysz-
nicowe, deszczownice, panele prysznicowe, słuchawki prysznicowe, 
drążki i uchwyty prysznicowe, węże prysznicowe, prysznic-akcesoria, 
kabiny z hydromasażem, kabiny prysznicowe-akcesoria, wanny, wan-
ny prostokątne, wanny wolnostojące, wanny narożne, wanny z hydro-
masażem, wanny okrągłe i owalne, parawany nawannowe, obudowy 
do wanien, wanny-akcesoria, brodziki, brodziki prostokątne, brodziki 
kwadratowe, brodziki półokrągłe, odpływy liniowe prysznicowe, syfo-
ny do brodzików, obudowy do brodzików, brodziki-akcesoria, ubika-
cje/toalety, miski WC, kompakty WC, zestawy podtynkowe, deski se-
desowe, toalety i deski myjące, spłuczki, akcesoria-ceramika sanitarna, 
rozdrabniacze i pompy do WC, umywalki i zlewy, postumenty, półpo-
stumenty, zlewozmywaki ceramiczne, zlewozmywaki granitowe, zle-
wozmywaki stalowe, zlewozmywaki z baterią, zlewy-akcesoria, grzej-
niki łazienkowe, grzejniki pokojowe, podgrzewacze wody, kotły C O , 
grzejniki-akcesoria, zasobniki ciepłej wody, zestawy kocioł + zasobnik, 
regulatory i sterowniki, wyposażenie kotłowni, kotły C O -akcesoria, ko-
tły C O -systemy kominowe, grzejniki konwektorowe, promienniki, pa-
nele grzewcze, folie grzewcze, maty grzewcze, wentylatory kanałowe, 
sterowniki termiczne [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, 
sterowniki elektromagnetyczne do  automatycznej obsługi zaworów 
[części instalacji grzewczych], Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, 
w tym za pośrednictwem sieci Internet, następujących towarów: okapy 
kuchenne, uzdatnianie powietrza, oczyszczacze powietrza, osuszacze 
powietrza, nawilżacze powietrza, stacje pogody, źródła światła, żarów-
ki LED, żarówki halogenowe, żarówki tradycyjne, taśmy LED, akcesoria 
do źródeł światła, oświetlenie zewnętrzne, kinkiety zewnętrzne, lam-
py najazdowe i gruntowe, lampy sufitowe zewnętrzne, lampy stojące 
zewnętrzne, akcesoria do  lamp zewnętrznych, lampy wewnętrzne, 
lampy wiszące, plafony, kinkiety, lampy stołowe, lampy stojące, lampy 
podsufitowe, lampy świąteczne, lampy do zabudowy, systemy linkowe 
i szynowe, lampy meblowe, lampy przypodłogowe, lampy biurkowe, 
akcesoria do lamp, pędzle, narzędzia malarskie, pędzle płaskie, okrągłe, 
zestawy, wałki malarskie i akcesoria, wkłady do wałków, wałki, uchwyty 
i kije do wałków, giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym 
zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, 

złączki, niemetalowe do rur elastycznych, kształtki, niemetalowe do rur 
elastycznych, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, szklane 
(włókno-) do izolacji, rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe, od-
pływy niemetalowe, podłogowe kanały odpływowe wykonane z ma-
teriałów niemetalowych, niemetalowe kratki wentylacyjne do budyn-
ków, przewody wentylacyjne nie z metalu, panele podłogowe, panele 
laminowane, panele winylowe, podkłady pod panele i  deski, listwy 
przypodłogowe, listwy progowe i dylatacyjne, płytki ścienne, podło-
gowe i elewacyjne, płytki podłogowe, ceramika, klinkier, gres, kamień 
naturalny, płytki ścienne, płytki uniwersalne, płytki elewacyjne, akce-
soria do płytek, kleje i zaprawy klejowe, fugi, kasetony sufitowe z mate-
riałów niemetalowych, ścienne okładziny niemetalowe dla budownic-
twa, belki, meble łazienkowe, szafki i półki do łazienek, szafki ścienne, 
szafki boczne i wysokie, szafki bazowe z szufladami i panele do nich, 
szafki, Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej, w  tym za  pośrednic-
twem sieci Internet, następujących towarów: toaletki i stojaki z sukna, 
lustra, szafy z  lustrami, ramy do  luster i  obrazów, uchwyty na  lustra, 
uchwyty niemetalowe, pokrętła, haki i pręty, uchwyty do wanny, nie-
metalowe, dozowniki stałe niemetalowe do ręczników, drzwiczki i nóż-
ki do mebli, drzwi przesuwne do mebli, zawiasy niemetalowe do mebli, 
skrzynie i pojemniki niemetalowe, karnisze i haki do zasłon, haki nie-
metalowe do wieszania odzieży, kosze niemetalowe, parawany, części 
i  wyposażenie do  któregokolwiek z  uprzednio wymienionych towa-
rów, szczotki i  uchwyty na  szczotki WC, mydelniczki, dozowniki my-
dła, dozowniki i uchwyty do papieru toaletowego, uchwyty do rolek 
papieru, uchwyty do ręczników, pudełka metalowe dozujące ręczniki 
papierowe, uchwyty do gąbek, kubły na śmieci, suszarki do bielizny, 
stojaki do suszenia prania, wieszaki na ręczniki, wieszaki do ręczników 
w  kształcie pierścieni, uchwyty na  szczoteczki do  zębów, uchwyty 
na kubki na szczoteczki do zębów, kubki na szczoteczki do zębów, ko-
sze na śmieci, elementy i akcesoria do wyżej wymienionych towarów, 
deski do krojenia [kuchnia], dozowniki do płynów, pędzle tapeciarskie, 
tapety, tapety i  bordiury, tapety dekoracyjne, tapety do  malowania, 
fototapety, bordery tapetowe, 42 Doradztwo projektowe, Doradztwo 
i projektowanie w zakresie architektury oraz stylizacji wnętrz, Wyko-
nywanie wizualizacji łazienki, Wykonywanie poglądowego szkicu po-
mieszczenia, którego dotyczy wizualizacja 

(111) 355889 (220) 2022 03 07 (210) 540671
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) SAWA PAULINA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KPP usprawniamybiznes pl
(540) 

(591) zielony, niebieski, czarny, biały
(531) 26 03 23, 24 17 02, 26 07 25, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 41 Szkolenia edukacyjne 

(111) 355890 (220) 2022 01 13 (210) 538669
(151) 2022 06 03 (441) 2022 02 14
(732) CONTACT-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CONTACT-MED
(540) 

(591) niebieski, szary, biały, czarny
(531) 02 09 04, 27 05 01, 29 01 14
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(510), (511) 44 Opieka medyczna i zdrowotna, Ambulatoryjna opie-
ka medyczna, Pomoc medyczna w nagłych wypadkach, Usługi ba-
dań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, 
Usługi doradcze w  zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], Usługi 
indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, 
Usługi klinik medycznych, Usługi klinik medycznych i  opieki zdro-
wotnej, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi medyczne, Usługi 
opieki medycznej, Usługi pomocy medycznej, Usługi w zakresie le-
czenia medycznego 

(111) 355891 (220) 2022 03 01 (210) 540514
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 11
(732) YILDIRIM FATIH, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LU URY
(540) 

(591) czarny, biały
(531) 03 13 01, 27 05 01, 27 05 04, 29 01 12
(510), (511) 25 Odzież damska, męska i dziecięca, odzież, obuwie, na-
krycia głowy, bielizna, koszule, koszule z krótkimi rękawami, dzianina 
(odzież), kamizelki, kombinezony, kurtki, legginsy, podkoszulki, pon-
cza, pulowery, rajstopy, rękawiczki, spódnice, spódnico-spodenki, 
spodnie, sukienki, swetry, szale, szaliki, szlafroki, wyprawki dziecięce 
(odzież), wyroby pończosznicze 

(111) 355892 (220) 2022 03 07 (210) 540672
(151) 2022 08 03 (441) 2022 04 19
(732) DRACO-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Korzeniew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ECOPURO
(540) 

(591) biały, czarny, zielony
(531) 01 15 15, 27 05 01, 27 03 12, 29 01 13
(510), (511) 1 Chemikalia czyszczące, 3 Mydła, Preparaty do  prania, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami czyszczą-
cymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  chemikaliami czysz-
czącymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mydłami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z mydłami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z preparatami do prania, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z preparatami do prania 

(111) 355893 (220) 2022 03 10 (210) 540823
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 04
(732) MEDISEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konopnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZYSTA PIĄTKA
(540) 

(591) biały, niebieski, beżowy
(531) 24 01 05, 02 09 15, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty do  mycia i  pielęgnacji 
ciała, Mydła, Środki do  czyszczenia toalet, chromu, rąk, zębów, dy-
wanów, klatek dla zwierząt, okien, okularów, Preparaty chemiczne 
do  czyszczenia do  użytku domowego, Preparaty do  czyszczenia 

szkła, podłóg, tapet, tkanin, protez zębowych, Preparaty do  czysz-
czenia do celów higieny osobistej, Preparaty do szorowania, Środki 
i  preparaty do  polerowania, Kosmetyki, Chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi oraz czyszczącymi, Zapachowe środki odświe-
żające powietrze, Środki do polerowania podłóg i mebli, Preparaty 
do prania, Detergenty do użytku domowego, 5 Preparaty i artykuły 
higieniczne, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki sanitarne 
do  celów medycznych, Płyny, żele, proszki, mydła do  dezynfekcji 
rąk, nóg, skóry, Antybakteryjne i  przeciwdrobnoustrojowe środki 
do mycia rąk, Chusteczki nasączone płynami do dezynfekcji, Środki 
odkażające, w tym środki odkażające w postaci żelów, płynów, prosz-
ków, mydeł i sprayów, Spraye do dezynfekcji rąk, stóp i powierzchni, 
Środki do  zwalczania robactwa, Insektycydy, Fungicydy, Antysep-
tyki, Środki bakteriobójcze, Preparaty bakteriobójcze (inne niż my-
dło), Produkty biobójcze, Detergenty do celów medycznych, Środki 
dezynfekcyjne, Środki antyseptyczne o  działaniu profilaktycznym, 
Produkty-chemiczne do  celów medycznych o  działaniu profilak-
tycznym, Produkty farmaceutyczne, Suplementy diety, Substancje 
dietetyczne do celów medycznych, Dermokosmetyki do celów lecz-
niczych, Mydła antybakteryjne, Mydła dezynfekujące, Odświeżacze 
powietrza, Neutralizatory zapachów, Lecznicze preparaty toaletowe, 
Antyseptyczne opatrunki w płynie, Detergenty lecznicze i odkażają-
ce, Preparaty-bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryj-
nych, Preparaty bakteriologiczne do użytku farmaceutycznego, Pre-
paraty farmaceutyczne do zapobiegania i leczenia chorób i schorzeń 
wywołanych przez bakterie, 41 Usługi edukacyjne, mianowicie bu-
dowanie świadomości społeczeństwa poprzez edukację i  udostęp-
nianie informacji dzieciom na  temat zdrowia, higieny i  dezynfekcji, 
Szkolenia edukacyjne, Pokazy edukacyjne, Publikowanie tekstów 
i materiałów edukacyjnych, Usługi doradztwa edukacyjnego 

(111) 355894 (220) 2022 03 10 (210) 540824
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 04
(732) MEDISEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konopnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEZYNfEKCJA tak, ale nie byle jak
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty do  mycia i  pielęgnacji 
ciała, Mydła, Środki do  czyszczenia toalet, chromu, rąk, zębów, dy-
wanów, klatek dla zwierząt, okien, okularów, Preparaty chemiczne 
do  czyszczenia do  użytku domowego, Preparaty do  czyszczenia 
szkła, podłóg, tapet, tkanin, protez zębowych, Preparaty do  czysz-
czenia do celów higieny osobistej, Preparaty do szorowania, Środki 
i  preparaty do  polerowania, Kosmetyki, Chusteczki nasączane pły-
nami kosmetycznymi oraz czyszczącymi, Zapachowe środki odświe-
żające powietrze, Środki do polerowania podłóg i mebli, Preparaty 
do prania, Detergenty do użytku domowego, 5 Preparaty i artykuły 
higieniczne, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki sanitarne 
do  celów medycznych, Płyny, żele, proszki, mydła do  dezynfekcji 
rąk, nóg, skóry, Antybakteryjne i  przeciwdrobnoustrojowe środki 
do mycia rąk, Chusteczki nasączone płynami do dezynfekcji, Środki 
odkażające, w tym środki odkażające w postaci żelów, płynów, prosz-
ków, mydeł i sprayów, Spraye do dezynfekcji rąk, stóp i powierzchni, 
Środki do  zwalczania robactwa, Insektycydy, Fungicydy, Antysep-
tyki, Środki bakteriobójcze, Preparaty bakteriobójcze (inne niż my-
dło), Produkty biobójcze, Detergenty do celów medycznych, Środki 
dezynfekcyjne, Środki antyseptyczne o  działaniu profilaktycznym, 
Produkty-chemiczne do  celów medycznych o  działaniu profilak-
tycznym, Produkty farmaceutyczne, Suplementy diety, Substancje 
dietetyczne do celów medycznych, Dermokosmetyki do celów lecz-
niczych, Mydła antybakteryjne, Mydła dezynfekujące, Odświeżacze 
powietrza, Neutralizatory zapachów, Lecznicze preparaty toaletowe, 
Antyseptyczne opatrunki w płynie, Detergenty lecznicze i odkażają-
ce, Preparaty-bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryj-
nych, Preparaty bakteriologiczne do użytku farmaceutycznego, Pre-



30 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 44/2022

paraty farmaceutyczne do zapobiegania i leczenia chorób i schorzeń 
wywołanych przez bakterie, 41 Usługi edukacyjne, mianowicie bu-
dowanie świadomości społeczeństwa poprzez edukację i  udostęp-
nianie informacji dzieciom na  temat zdrowia, higieny i  dezynfekcji, 
Szkolenia edukacyjne, Pokazy edukacyjne, Publikowanie tekstów 
i materiałów edukacyjnych, Usługi doradztwa edukacyjnego 

(111) 355895 (220) 2022 03 11 (210) 540875
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) MALINOWSKA MONIKA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kajla 
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 24 17 02, 27 05 05, 29 01 12
(510), (511) 41 Badania edukacyjne, Doradztwo zawodowe, Do-
starczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu trans-
misja wideo na  żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja, Wideo na żą-
danie, Dystrybucja filmów, Informacja o  edukacji, Informacja o  im-
prezach rozrywkowych, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy 
korespondencyjne, Malowanie twarzy, Nauczanie indywidualne, 
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
Organizowanie i  prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i  prowa-
dzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Orga-
nizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, Organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Organizowanie imprez w  celach rozrywkowych, Organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie konkursów pięk-
ności, Organizowanie loterii, Organizowanie widowisk [impresariat], 
Organizowanie wystaw w  celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja programów ra-
diowych i  telewizyjnych, Produkcja widowisk, Prowadzenie imprez 
rozrywkowych, Prowadzenie zajęć fitness, Przekazywanie know-how 
[szkolenia], Przekazywanie wiedzy biznesowej i  know-how [szkole-
nie], Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych 
książek i  czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla-
mowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Spraw-
dziany edukacyjne, Udostępnianie filmów online nie  do  pobrania, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie  do  pobrania], Usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi przekwalifikowania 
zawodowego, Usługi w  zakresie oświaty [nauczanie], Usługi wyda-
wania świadectw edukacyjnych, a mianowicie zapewnianie szkoleń 
i egzaminów edukacyjnych, 44 Depilacja woskiem, Fizjoterapia, Fry-
zjerstwo, Implantacja (wszczepianie) włosów, Manicure, Masaż, Po-
rady w  zakresie farmakologii, Przekłuwanie ciała, Salony piękności, 
Tatuowanie, Usługi farbowania włosów, Usługi męskich salonów fry-
zjerskich, Usługi stawiania baniek, Usługi wizażystów, Wypożyczanie 
sprzętu medycznego, Wypożyczanie urządzeń do układania włosów, 
Usługi doradcze w zakresie zdrowia 

(111) 355896 (220) 2022 03 11 (210) 540885
(151) 2022 07 20 (441) 2022 04 04
(732) MALINOWSKA MONIKA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KAJLA
(510), (511) 41 Badania edukacyjne, Doradztwo zawodowe, Do-
starczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu trans-
misja wideo na  żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych, 
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja, Wideo na żą-
danie, Dystrybucja filmów, Informacja o  edukacji, Informacja o  im-
prezach rozrywkowych, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy 
korespondencyjne, Malowanie twarzy, Nauczanie indywidualne, 
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 
Organizowanie i  prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i  prowa-
dzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Orga-

nizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, Organizowanie i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], 
Organizowanie imprez w  celach rozrywkowych, Organizowanie 
konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie konkursów pięk-
ności, Organizowanie loterii, Organizowanie widowisk [impresariat], 
Organizowanie wystaw w  celach kulturalnych lub edukacyjnych, 
Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja programów ra-
diowych i  telewizyjnych, Produkcja widowisk, Prowadzenie imprez 
rozrywkowych, Prowadzenie zajęć fitness, Przekazywanie know-how 
[szkolenia], Przekazywanie wiedzy biznesowej i  know-how [szkole-
nie], Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych 
książek i  czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla-
mowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Spraw-
dziany edukacyjne, Udostępnianie filmów online nie  do  pobrania, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie  do  pobrania], Usługi 
edukacyjne świadczone przez szkoły, Usługi przekwalifikowania 
zawodowego, Usługi w  zakresie oświaty [nauczanie], Usługi wyda-
wania świadectw edukacyjnych, a mianowicie zapewnianie szkoleń 
i egzaminów edukacyjnych, 44 Depilacja woskiem, Fizjoterapia, Fry-
zjerstwo, Implantacja (wszczepianie) włosów, Manicure, Masaż, Po-
rady w  zakresie farmakologii, Przekłuwanie ciała, Salony piękności, 
Tatuowanie, Usługi farbowania włosów, Usługi męskich salonów fry-
zjerskich, Usługi stawiania baniek, Usługi wizażystów, Wypożyczanie 
sprzętu medycznego, Wypożyczanie urządzeń do układania włosów, 
Usługi doradcze w zakresie zdrowia 

(111) 355897 (220) 2022 02 28 (210) 540436
(151) 2022 07 26 (441) 2022 03 28
(732) ELMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Rogowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELMEN sp  z o o 
(540) 

(591) czarny, jasnoniebieski, niebieski
(531) 07 01 14, 24 17 02, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 37 Usługi budowlane, Naprawy, Usługi instalacyjne, 40 
Obróbka materiałów 

(111) 355898 (220) 2022 03 21 (210) 541163
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) OLSZEWSKA MAŁGORZATA BEBE CASA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Craftissima
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej oraz usługi 
sprzedaży detalicznej i  hurtowej świadczone online w  zakresie na-
stępujących towarów: tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny mieszane 
na bazie bawełny, tkaniny poliestrowe, tkaniny bambusowe, dziani-
na, polar wykonany z poliestru, dżersej [tkanina], dresówka [tkanina], 
muślin, aksamit, flanela [tkanina], jedwab [tkanina], podszewki [tka-
nina], panele bawełniane, panele na kocyki i pościel, panele na po-
duszki, tkaniny drukowane, drukowane tkaniny w  belach, materiał 
pluszopodobny [tkanina], powlekane tkane materiały tekstylne, ma-
teriały do produkcji odzieży, materiał dżersejowy do odzieży, nietka-
ne materiały tekstylne, materiały do wyściełania i wypychania, ma-
teriały wyściełające z materiałów włókienniczych, wata poliestrowa, 
watoliny, wypełnienia z pianki syntetycznej, wypełnienia z włókien 
syntetycznych 

(111) 355899 (220) 2022 02 18 (210) 540075
(151) 2022 07 13 (441) 2022 03 14
(732) KAMIŃSKA BEATA RACHKART, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RACHKART BEATA KAMIŃSKA
(510), (511) 35 Księgowość, Księgowość administracyjna, Skompu-
teryzowana księgowość, Księgowanie kosztów, Księgowość i  ra-
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chunkowość, Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, Usługi 
biznesowe biegłych księgowych, Księgowość i  prowadzenie ksiąg, 
Rachunkowość, księgowość i audyt, Rachunkowość, w szczególności 
księgowość, Doradztwo z zakresu księgowości, Doradztwo księgowe 
w zakresie podatków, Usługi księgowania kosztów opłat szkolnych, 
Usługi księgowe w zakresie funduszy emerytalnych, Usługi księgo-
we związane ze ściąganiem należności, Usługi w zakresie księgowo-
ści i  rachunkowości, Usługi konsultingowe w  zakresie księgowości 
podatkowej, Doradztwo księgowe w  zakresie sporządzania zeznań 
podatkowych, Usługi księgowe na  potrzeby fuzji i  przejęć, Prowa-
dzenie księgowości w zakresie elektronicznego transferu funduszy, 
Skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, Prowadzenie re-
jestrów firm, Rachunkowość, Skomputeryzowana rachunkowość, Ra-
chunkowość komputerowa, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], 
Planowanie podatkowe [rachunkowość], Przygotowanie skompu-
teryzowanej rachunkowości, Przygotowywanie wymiaru podatku 
[rachunki], Rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, Dostar-
czanie raportów dotyczących informacji rachunkowych, Zarządzanie 
rachunkami firm, Zarządzanie rachunkowością, Wystawianie rachun-
ków, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], Usługi 
w  zakresie rachunkowości śledczej, Usługi doradcze dotyczące ra-
chunkowości handlowej, Doradztwo i informacja dotycząca rachun-
kowości, Usługi rachunkowości w zakresie czesnego, Skomputeryzo-
wane ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], Rachunkowość 
na rzecz osób trzecich, Udostępnianie informacji dotyczących kont 
[rachunkowość], Przygotowywanie zeznań podatkowych i  doradz-
two podatkowe, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Usługi wy-
pełniania zeznań podatkowych, Przygotowywanie i wypełnianie ze-
znań podatkowych, Porady związane z przygotowywaniem zeznań 
podatkowych, Przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych 
na  rzecz przedsiębiorstw, Usługi w  zakresie procesów związanych 
z  deklaracjami podatkowymi, Usługi w  zakresie rozliczeń, Usługi 
w zakresie rozliczeń medycznych świadczone na rzecz szpitali, Usłu-
gi w  zakresie rozliczeń medycznych świadczone na  rzecz lekarzy, 
Usługi w zakresie rozliczeń świadczone w dziedzinie służby zdrowia, 
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
Usługi w zakresie rozliczeń świadczone w sektorze energetycznym, 
Przygotowanie listy płac, Sporządzanie listy płac, Przygotowywanie 
pakietów płacowych, Komputerowe sporządzanie listy płac, Usługi 
w zakresie sporządzania listy płac, Pomoc w sporządzaniu listy płac, 
Usługi przetwarzania danych w  dziedzinie listy płac, Usługi dorad-
cze w  zakresie sporządzania listy płac, Sporządzanie listy płac [dla 
osób trzecich], Administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich, 
Przetwarzanie danych z  listy płac [dla osób trzecich], Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu określenia 
struktury płacy i  stanowisk, Doradztwo w  zakresie działalności go-
spodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk 
poprzez ocenianie stanowisk, Administracyjne zarządzanie przed-
siębiorstwami handlowymi, Zapewnienie personelu administracyj-
nego, Obsługa administracyjna firm na  zlecenie, Usługi wsparcia 
administracyjnego i  przetwarzania danych, Pomoc w  prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, Usługi w zakresie rejestrowania pracowników, Pro-
wadzenie rejestrów firm [dla osób trzecich], Spełnianie funkcji działu 
kadr dla osób trzecich, Usługi w zakresie wyszukiwania kadry kierow-
niczej, Doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, Usługi dotyczące 
rekrutacji kadry pracowniczej, Usługi w zakresie wyszukiwania i za-
trudniania kadry kierowniczej, Usługi w  zakresie sporządzania listy 
płac, Pomoc w  sporządzaniu listy płac, Usługi doradcze w  zakresie 
sporządzania listy płac, Usługi przetwarzania danych w  dziedzinie 
listy płac, Administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich, Do-
radztwo w  zakresie działalności gospodarczej świadczone w  celu 
określenia struktury płacy i stanowisk, Przetwarzanie danych z listy 
płac [dla osób trzecich], Doradztwo w  zakresie działalności gospo-
darczej świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk po-
przez ocenianie stanowisk, Sporządzanie listy płac, Przygotowanie 
listy płac, Sporządzanie listy płac [dla osób trzecich] 

(111) 355900 (220) 2022 02 18 (210) 540086
(151) 2022 07 14 (441) 2022 03 14
(732) SUTUŁA KAMIL BUSINESS CONSULTING,  
Dąbrowa Białostocka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Quanticus

(540) 

(591) niebieski, zielony, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Rekrutacja personelu, Usługi rekrutacyjne, Rekrutacja 
personelu informatycznego, Rekrutacja personelu wykonawczego, 
Reklama rekrutacji personelu, Rekrutacja personelu tymczasowego, 
Casting [rekrutacja] wykonawców, Rekrutacja personelu na  czas nie-
określony, Rekrutacja personelu wyższego szczebla kierowniczego, 
Rekrutacja pokładowego personelu linii lotniczych, Rekrutacja naziem-
nego personelu linii lotniczych, Organizowanie i prowadzenie targów 
rekrutacyjnych, Usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, Usługi 
w  zakresie rekrutacji personelu, Dostarczanie informacji dotyczących 
rekrutacji pracowników, Doradztwo w  zakresie rekrutacji persone-
lu, Konsultacje w  zakresie rekrutacji personelu, Profesjonalne usługi 
w zakresie rekrutacji, Rekrutacja pracowników wspomagających prace 
biurowe, Rekrutacja tymczasowego personelu technicznego, Przesłu-
chiwanie wykonawców [rekrutacja personelu], Rekrutacja działaczy 
politycznych, Rekrutacja ochotników politycznych, Rekrutacja [casting] 
aktorów, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, 
Doradztwo w  zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, 
Konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, 
Doradztwo w  zakresie rekrutacji na  rzecz prawników, Usługi rekruta-
cji personelu do sprzedaży i marketingu, Usługi agencji pośrednictwa 
pracy i rekrutacji pracowników, Rekrutacja dyrektorów dla spółek po-
wierniczych [firm maklerskich], Przeprowadzanie testów osobowości 
do celów rekrutacji, Dostarczanie informacji w zakresie rekrutacji pra-
cowników, Ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, Rekruta-
cja personelu do pomocy w biurze, Usługi reklamowe związane z re-
krutacją personelu, Doradztwa w odniesieniu do rekrutacji personelu, 
Oferowanie porad z zakresu rekrutacji absolwentów, Rozpowszechnia-
nie informacji na temat rekrutacji absolwentów, Doradztwo w zakresie 
rekrutacji sekretarek do  biur prawnych, Pomoc w  zakresie rekrutacji 
personelu i obsadzania stanowisk, Usługi w zakresie rekrutacji i przy-
dzielania stanowisk pracy, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie 
rekrutacji personelu, Usługi w  zakresie wyszukiwania stanowisk pra-
cy i rekrutacji personelu, Usługi w zakresie przeprowadzania rozmów 
kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji personelu], Dostarczanie informacji 
na  temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
Doradztwo biznesowe, Doradztwo w zakresie analizy biznesowej, Za-
rządzanie procesami biznesowymi i  doradztwo w  tym zakresie, Do-
radztwo w  zakresie zatrudnienia, Doradztwo w  zakresie zarządzania 
biznesem, Doradztwo dotyczące zatrudnienia, Doradztwo dotyczące 
działalności gospodarczej, Doradztwo związane z  zarządzaniem, Do-
radztwo w zakresie marketingu, Doradztwo związane z wyborem ka-
dry kierowniczej, Doradztwo w  zakresie zarządzania kadrami, Wybór 
kadr kierowniczych, Usługi wyszukiwania i  wybierania kadry kierow-
niczej, Usługi w zakresie wyszukiwania kadry kierowniczej, Spełnianie 
funkcji działu kadr dla osób trzecich, Usługi dotyczące znalezienia pra-
cy dla kadry pracowniczej, Doradztwo dla kadry kierowniczej w zakre-
sie franchisingu, Usługi w zakresie wyszukiwania i zatrudniania kadry 
kierowniczej, Konsultacje w  zakresie zarządzania firmą w  dziedzinie 
rozwoju kadry kierowniczej i  przywódców, 41 Organizacja szkoleń, 
Kursy szkoleniowe, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia personelu, Skom-
puteryzowane szkolenia, Szkolenie zaawansowane, Szkolenia bizne-
sowe, Usługi szkolenia zawodowego, Nauczanie i szkolenia, Szkolenie 
i  instruktaż, Organizowanie szkoleń biznesowych, Wynajmowanie 
nagranych szkoleń, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia dla 
dorosłych, Usługi szkolenia personelu, Organizowanie kursów szkole-
niowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Prowadzenie semina-
riów szkoleniowych, Doradztwo w  zakresie szkoleń, Udostępnianie 
informacji dotyczących szkoleń, Usługi szkolnictwa podstawowego, 
Usługi szkolnictwa wyższego, Usługi szkolenia dla personelu, Przekazy-
wanie know-how [szkolenia], Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi 
instruktażowe i  szkoleniowe, Szkolenia w  dziedzinie biznesu, Usługi 
doradcze w zakresie szkoleń, Szkolenia w zakresie możliwości zatrud-
nienia, Udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi przy-
gotowujących do zatrudnienia, Edukacja, Edukacja dorosłych, Edukacja 
zawodowa, Usługi edukacyjne, Prowadzenie kursów instruktażowych, 
Podyplomowe kursy szkoleniowe, Zapewnianie kursów edukacyjnych, 
Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie kursów dotyczących 



32 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 44/2022

szkoleń administracyjnych, Prowadzenie kursów edukacyjnych z  biz-
nesu, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Usługi w zakresie 
zapewniania kursów szkoleniowych, Usługi edukacyjne w zakresie za-
pewniania kursów edukacyjnych, Prowadzenie kursów edukacyjnych 
dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi edukacyj-
ne dla kadry kierowniczej 

(111) 355901 (220) 2018 07 03 (210) 487799
(151) 2019 02 19 (441) 2018 11 05
(732) ADREBELLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AntlerArt
(510), (511) 16 książeczki do kolorowania dla dorosłych, materiały druko-
wane, papier i  karton, obrazy, obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, 
obrazy i zdjęcia, portrety, prace malarskie i kaligraficzne, reprodukcje ob-
razów, rysunki, rysunki graficzne, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kar-
tonu, modele architektoniczne, ilustrowane albumy, książki do rysowa-
nia, komiksy japońskie [manga], książki z  grafiką, książki z  obrazkami, 
notesy na  zapiski, powieści graficzne, powieści graficzne typu manga, 
afisze, plakaty, druki w formie obrazów, drukowane materiały piśmienne, 
drukowane opowieści przedstawione w formie ilustrowanej, drukowane 
reprodukcje dzieł sztuki, historyjki obrazkowe, kalendarze ścienne, karty 
obrazkowe, karykatury, komiksy, książeczki do kolorowania, lekcje druko-
wane, naklejki [kalkomanie], nalepki, naklejki [materiały piśmienne], od-
bitki kolorowe, plakaty wykonane z papieru, odbitki, oprawione plakaty, 
papierowe wyroby artystyczne, plakaty z kartonu, podręczniki instrukta-
żowe, podręczniki pomocnicze do  nauki, podręczniki instruktażowe 
do celów nauczania, publikacje drukowane, szkice, reprodukcje fotogra-
ficzne, reprodukcje graficzne, reprodukcje graficzne dzieł sztuki, tatuaże 
zmywalne, tatuaże usuwalne [kalkomanie], transparenty z papieru, mate-
riały do rysowania, materiały przeznaczone dla artystów, szablony do ry-
sowania [zapobiegające wyjeżdżaniu za  linię], kalendarze drukowane, 
kalendarze kieszonkowe, kalendarze na biurko, kartki do notowania, kart-
ki papieru do robienia notatek, kołonotatniki, notatniki, notatniki ilustro-
wane, notatniki [notesy], notesy [artykuły papiernicze], pamiętniki, dzien-
niki, papierowe artykuły piśmienne, przylepne kartki na notatki, usuwalne 
samoprzylepne kartki do notatek, bloczki notatnikowe, publikacje edu-
kacyjne, drukowane materiały edukacyjne, 18 torby, plecaki, tornistry, 
paski ujęte w tej klasie, portfele, torebki, walizki, 25 odzież buty i nakrycia 
głowy, 28 zabawki, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: komiksy japońskie [manga], usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: futerały na laptopy, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: futerały 
na okulary, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: futerały na telefony komórkowe, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: futerały przystosowane do note-
booków, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: futerały przystosowane do komputerów, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: futerały na telefony [specjalnie 
dopasowane], usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: futerały przystosowane do  komputerów typu netbook, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: fute-
rały do  telefonów komórkowych ze  skóry lub z  imitacji skóry, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: futerały 
do  telefonów komórkowych z  materiału lub z  materiałów tekstylnych, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ta-
blety graficzne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: tablety, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: komputer tablet, usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: tablety cyfrowe, usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: tablety graficzne 
[digitizery], usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: oprogramowanie do  tabletów, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: pokrowce do  tabletów, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: etui do ta-
bletów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: skórzane etui na  tablety, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: pokrowce z  klapką do  tabletów, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały 
drukowane, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: papier i karton, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: obrazy, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z  następującymi produktami: obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, 

usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ob-
razy i zdjęcia, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: portrety, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: prace malarskie i  kaligraficzne, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: reprodukcje obrazów, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ry-
sunki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: rysunki graficzne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele 
architektoniczne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: ilustrowane albumy, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: książki do rysowania, usługi sprzedaży de-
talicznej związane z następującymi produktami: książki z grafiką, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: książki 
z obrazkami, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: notesy na zapiski, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: powieści graficzne, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z  następującymi produktami: powieści graficzne typu 
manga, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: afisze, plakaty, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: druki w formie obrazów, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: drukowane materiały piśmienne, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dru-
kowane opowieści przedstawione w formie ilustrowanej, usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z następującymi produktami: drukowane repro-
dukcje dzieł sztuki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: historyjki obrazkowe, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: kalendarze ścienne, usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: karty obrazkowe, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: karykatury, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ko-
miksy, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: książeczki do  kolorowania, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: książeczki do kolorowania dla dorosłych, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lek-
cje drukowane, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: naklejki [kalkomanie], usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: nalepki, naklejki [materiały piśmienne], 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: od-
bitki kolorowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: odbitki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: oprawione plakaty, usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: papierowe wyroby artystyczne, usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: plakaty 
wykonane z papieru, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: plakaty z kartonu, usługi sprzedaży detalicznej związa-
ne z następującymi produktami: podręczniki instruktażowe, usługi sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: podręczniki 
pomocnicze do nauki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: podręczniki instruktażowe do celów nauczania, usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: publika-
cje drukowane, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: szkice, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: reprodukcje fotograficzne, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: reprodukcje graficzne, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: reproduk-
cje graficzne dzieł sztuki, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: tatuaże zmywalne, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: transparenty z  papieru, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: tatuaże 
usuwalne [kalkomanie], usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: materiały do rysowania, usługi sprzedaży detalicz-
nej związane z następującymi produktami: materiały przeznaczone dla 
artystów, usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: szablony do  rysowania [zapobiegające wyjeżdżaniu za  linię], 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ka-
lendarze drukowane, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: kalendarze kieszonkowe, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  następującymi produktami: kalendarze na  biurko, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: kartki 
do  notowania, usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: kartki papieru do robienia notatek, usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  następującymi produktami: kołonotatniki, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: notatniki, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: no-



Nr 44/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 33

tatniki ilustrowane, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący-
mi produktami: notatniki [notesy], usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: notesy [artykuły papiernicze], usługi sprze-
daży detalicznej związane z  następującymi produktami: pamiętniki, 
dzienniki, usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi pro-
duktami: papierowe artykuły piśmienne, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: przylepne kartki na notatki, usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: usuwal-
ne samoprzylepne kartki do notatek, usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: bloczki notatnikowe, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: publikacje edukacyj-
ne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
drukowane materiały edukacyjne, usługi handlu detalicznego on-line 
obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, usługi han-
dlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, 
usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z drukami, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z materiałami piśmiennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ar-
tykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dzieła-
mi sztuki, usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycz-
nymi, usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  zabawkami, usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone on-line w  zakresie zabawek, usługi 
handlowe on-line, w ramach których sprzedający wystawiają produkty 
na  aukcję, a  licytacja odbywa są  za  pośrednictwem Internetu, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dane zapi-
sane elektronicznie, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: nośniki danych zawierające typograficzne kroje czcio-
nek, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
zapisane pliki danych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kine-
matograficznych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: biuletyny elektroniczne do pobrania, usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: e-booki, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: edukacyjne materiały 
na zajęcia, do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: filmy do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z następującymi produktami: filmy rysunkowe animowane, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: komiksy 
do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: filmy wideo, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują-
cymi produktami: grafika do pobrania do telefonów komórkowych, usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: grafiki 
komputerowe do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: książki elektroniczne do pobrania, usługi sprze-
daży detalicznej związane z następującymi produktami: książki w forma-
cie cyfrowym do  pobierania z  Internetu, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: książki zapisane na płytach, usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nagrane 
dyski wideo, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro-
duktami: nagrane płyty CD ROM, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: nagrane płyty CD-i, usługi sprzedaży deta-
licznej związane z następującymi produktami: nagrane płyty DVD, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nagrania 
audio i wideo, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi 
produktami: nagrania multimedialne, usługi sprzedaży detalicznej zwią-
zane z  następującymi produktami: nagrania wideo, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z  następującymi produktami: nagrania wideo 
do  pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: nagrania wideo z  filmami, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: oprogramowanie multimedial-
ne zapisane na płytach CD-ROM, usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: pobieralne broszury elektroniczne, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: podcasty, 
usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: 
podcasty do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu-
jącymi produktami: podręczniki szkoleniowe w formie programu kom-
puterowego, usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: publikacje elektroniczne do  pobrania w  postaci magazy-
nów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta-
mi: publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputero-
wych, usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: publikacje elektroniczne, do  pobrania, usługi sprzedaży 
detalicznej związane z następującymi produktami: płyty nagrane z ob-
razami, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk-
tami: płyty wideo z nagranymi filmami animowanymi, usługi sprzedaży 

detalicznej związane z następującymi produktami: publikacje w formie 
elektronicznej do pobrania, usługi sprzedaży detalicznej związane z na-
stępującymi produktami: tygodniowe publikacje w formie elektronicznej 
do pobrania z Internetu, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: wzory projektów graficznych do pobrania, usługi 
sprzedaży detalicznej związane z  następującymi produktami: futerały 
na elektroniczne notesy, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę-
pującymi produktami: futerały na telefony, usługi sprzedaży detalicznej 
związane z następującymi produktami: futerały na tablety, 41 usługi edu-
kacyjne i instruktażowe, usługi wydawnicze i reporterskie, usługi rozryw-
kowe i sportowe, tworzenie filmów rysunkowych, nauka rysowania, pro-
dukcja programów telewizyjnych na  żywo do  celów edukacyjnych, 
szkolenia edukacyjne, publikowanie książek edukacyjnych, publikacja 
materiałów edukacyjnych, dostarczanie informacji edukacyjnych, opra-
cowywanie materiałów edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyj-
nych, usługi edukacyjne i  szkoleniowe, publikowanie dydaktycznych 
materiałów edukacyjnych, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, 
usługi edukacyjne w zakresie sztuki, usługi rozrywkowe, edukacyjne i in-
struktażowe, usługi edukacyjne związane z malowaniem, produkcja fil-
mów w celach edukacyjnych, usługi prezentacji audiowizualnych do ce-
lów edukacyjnych, produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych 
i wideo, produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instrukta-
żowych, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i  szkole-
niowych dla młodych ludzi i dorosłych, udzielanie informacji edukacyj-
nych on-line z  komputerowej bazy danych lub za  pośrednictwem 
Internetu, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna 
i usługi fotograficzne, usługi rozrywkowe w postaci programów telewi-
zyjnych transmitowanych za pomocą kamery internetowej, zapewnianie 
szkoleń on-line, zapewnianie rozrywki on-line, publikowanie materiałów 
multimedialnych online, zapewnianie kursów szkoleniowych on-line, 
usługi nauki na odległość świadczone on-line, zapewnianie zajęć on-line 
dla niewielkiej grupy uczniów, udostępnianie filmów on-line nie do po-
brania, udostępnianie publikacji on-line [nie do pobrania], udostępnianie 
komiksów on-line, nie do pobrania, udostępnianie powieści graficznych 
on-line, nie do pobrania, publikacja książek i czasopism elektronicznych 
on-line (nie do pobrania) 

(111) 355902 (220) 2021 05 17 (210) 529005
(151) 2021 10 13 (441) 2021 06 28
(732) NAGÓRSKA ANETA, NAGÓRSKI MARIUSZ ANMAN  
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAKŁAD KARMY Twój pupil chciałby u nas siedzieć!
(540) 

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 10, 27 05 17, 03 01 06, 03 01 08
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Ściółka dla zwierząt, Przy-
nęta, niesztuczna, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej, 43 
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje 

(111) 355903 (220) 2021 05 07 (210) 528535
(151) 2021 08 31 (441) 2021 05 17
(732) SZYMCZYK PRZEMYSŁAW, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIAT SZEROKI
(540) 

(591) pomarańczowy, ciemnofioletowy
(531) 01 03 01, 01 03 02, 26 02 07, 14 03 20, 27 05 01, 29 01 12
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(510), (511) 35 Zarządzanie biznesowe restauracjami, Zarządzanie 
restauracjami dla osób trzecich, 43 Oferowanie żywności i napojów 
dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restau-
racjach i  barach, Rezerwacja stolików w  restauracjach, Serwowanie 
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności 
i  napojów w  restauracjach i  barach, Usługi rezerwacji miejsc w  re-
stauracjach, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach 

(111) 355904 (220) 2020 12 31 (210) 522789
(151) 2021 08 04 (441) 2021 04 19
(732) EASYNET PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mława (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) easy net
(540) 

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 01 05 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne świadczone za pomocą sie-
ci światłowodowych, usługi telekomunikacyjne, usługi telefoniczne 
i telekomunikacyjne 

(111) 355905 (220) 2020 11 20 (210) 519645
(151) 2021 05 27 (441) 2021 02 08
(732) MARUSZAK MICHAŁ ZESPÓŁ MUZYCZNY AXIS-BAND, 
Morawica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WPADA w UCHO
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 02 01 01, 02 01 09, 02 01 23, 24 17 10, 24 17 12, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 41 usługi zespołu muzycznego, usługi artystyczne, usługi 
rozrywkowe, działalność estradowa, usługi w  zakresie organizowa-
nia i  obsługi imprez artystycznych rozrywkowych, wszelkich form 
publicznych występów i  prezentacji o  charakterze artystycznym, 
rozrywkowym lub szkoleniowym, organizowania i  wykonywania 
koncertów, komponowania utworów muzycznych, komponowania 
tekstów artystycznych, usługi w  zakresie organizowania spektakli 
i widowisk z dziedziny kultury i rozrywki, informacji o imprezach ar-
tystycznych, wypożyczania nagrań dźwiękowych, przygotowywania 
materiału do produkcji fonograficznej, rejestrowania koncertów, im-
prez artystycznych, produkcji filmów i widowisk, doradztwo muzycz-
ne, usługi studia nagrań, usługi związane z organizowaniem i obsłu-
gą dyskotek, usługi kompozycji muzycznych, organizowanie balów, 
organizowanie i  prowadzenie koncertów, usługi orkiestry usługi 
impresariów, usługi rozrywki telewizyjnej i radiowej, usługi w zakre-
sie organizowania rekreacji, usługi zespołów muzycznych, organizo-
wanie koncertów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów mu-
zycznych, koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, koncerty 
muzyczne za  pośrednictwem radia, organizowanie i  prowadzenie 
koncertów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowy-
waniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów  

(111) 355906 (220) 2019 08 26 (210) 503803
(151) 2020 02 27 (441) 2019 11 12
(732) SAKURA UDON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 

(540) 

(591) biały, zielony
(531) 05 03 14, 05 03 20, 26 02 07, 29 01 12
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i  składniki 
do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, kon-
centraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty pomidorowe, oleje 
i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, buliony, 
grzyby suszone, grzyby konserwowe, oleje jadalne, olej sezamowy, 
konserwy rybne, konserwy mięsne, owoce konserwowe, warzywa 
konserwowe, mięso i ekstrakty mięsne, ryby, drób, dziczyzna, owo-
ce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, 
mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone owoce morza, bambus 
krojony, bambus konserwowy, prażynki krewetkowe, chrupki ziem-
niaczane, suszone owoce, bakalie, wiórki kokosowe, jaja w proszku, 
przecier pomidorowy, warzywa suszone, grzyby suszone, oleje jadal-
ne, kostki bulionowe, płaty suszonych alg nori (hoshi-nori), rozdrob-
nione ziarna sezamu, dania orientalne, tempura, 35 sprzedaż hurtowa 
i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów 
spożywczych, doradztwo w  sprawach działalności gospodarczej, 
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja 
materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, in-
formacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, 
usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za  po-
średnictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów 
reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych 
dotyczących artykułów spożywczych, 43 usługi restauracyjne i usłu-
gi gastronomiczne, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługo-
we, stołówki, catering i obsługa przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej 
obsługi, usługi związane z przygotowywaniem dań (żywności i na-
pojów) na zamówienie oraz ich dostawa 

(111) 355907 (220) 2019 12 12 (210) 507994
(151) 2021 01 05 (441) 2020 09 21
(732) KOZIEŁ HENRYKA  
ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWY OLKO TOOLS, 
Rybarzowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANDREAS ABRASIVES AS
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 27 05 01, 29 01 13, 26 01 01, 26 01 04, 26 01 18
(510), (511) 3 artykuły ścierne, środki do  polerowania, środki ścier-
ne, papier ścierny, rolki ścierne, materiały ścierne, preparaty ścierne, 
pasty ścierne, paski ścierne, gąbki ścierne do szlifowania, prepara-
ty do  polerowania, 7 tarcze szlifierskie maszynowe, tarcze tnące 
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do  użytku z  narzędziami elektrycznymi, tarcze tnące do  użytku 
z  maszynami, frezy obrotowe jako części do  maszyn, tarcze poler-
skie jako części do  maszyn, szczotki druciane do  maszyn, szczotki 
obrotowe do  maszyn, pilniki jako części narzędzi elektrycznych, 
końcówki do wkrętarek, 8 narzędzia ręczne, wiertła, tarcze szlifier-
skie ręczne, ściernice jako narzędzia ręczne, klucze płaskie, klucze 
płasko oczkowe, klucze nasadkowe, wkrętaki, siekiery, łomy, młotki, 
szczypce, przecinaki jako narzędzia ręczne, pilniki jako narzędzia 
ręczne, pilniki obrotowe jako narzędzia ręczne, pilniki ślusarskie jako 
narzędzia ręczne, frezy narzędzia, narzędzia skrawające jako narzę-
dzia ręczne, szczotki druciane jako narzędzia ręczne, 35 zgrupowa-
nie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy 
je  oglądać i  kupować w  systemie sprzedaży hurtowej w  hurtowni 
oferującej narzędzia, wyroby ścierne i artykuły z dziedziny bezpie-
czeństwa i higieny pracy 

(111) 355908 (220) 2021 02 19 (210) 524885
(151) 2021 08 24 (441) 2021 03 29
(732) WIENCEK ANDRZEJ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYMAGNET
(540) 

(591) zielony, granatowy
(531) 29 01 12, 27 05 01, 20 07 01, 20 07 05, 26 11 03, 26 11 12
(510), (511) 42 Digitalizacja dźwięku i obrazów 

(111) 355909 (220) 2021 12 31 (210) 538301
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) Adwell Media LTD, Londyn (GB)
(540) (znak słowny)
(540) kanga
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do pobrania, Oprogra-
mowanie komputerowe służące do zarządzania transakcjami z wyko-
rzystaniem kryptowaluty za  pomocą technologii łańcucha bloków 
(blockchain), Klucze kryptograficzne do  pobrania / otrzymywania/ 
wydawania kryptowaluty, 35 Usługi sprzedaży oprogramowania 
komputerowego służącego do  zarządzania transakcjami z  wyko-
rzystaniem kryptowaluty, kluczy kryptograficznych do  pobrania/
otrzymywania/ wydawania kryptowaluty, 36 Usługi elektroniczne-
go transferu kryptowaluty, Usługi finansowe polegające na wymia-
nie, zakupie i sprzedaży kryptowaluty, 42 Projektowanie, tworzenie 
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowa-
nie systemów komputerowych i oprogramowania komputerowego 
ułatwiającego wymianę / zakup /sprzedaż kryptowaluty przez osoby 
trzecie, Usługi wydawania kryptowaluty, 45 Usługi zarządzania wła-
snością intelektualną, Usługi doradcze związane z  własnością inte-
lektualną, Usługi nabywania, licencjonowania, udzielania i pozyski-
wania praw dostępu w zakresie dóbr własności intelektualnej 

(111) 355910 (220) 2021 11 29 (210) 537023
(151) 2022 06 21 (441) 2022 03 07
(732) ULIKOWSKA MARTA, Dziekanowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Cremini

(510), (511) 3 Środki toaletowe, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgna-
cji urody ludzi, Usługi w  zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena 
i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi 

(111) 355911 (220) 2021 12 30 (210) 538347
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) BIOGLIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BioGliko
(540) 

(591) szary, czerwony, zielony
(531) 27 05 01, 26 05 18, 29 01 13
(510), (511) 5 Substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność 
dla niemowląt 

(111) 355912 (220) 2021 12 22 (210) 538022
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) Glenmark Pharmaceuticals s r o , Praga (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) CLABISTYLLA
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i  sanitarne, Produkty lecz-
nicze, Witaminy, Dietetyczne substancje przystosowane do  celów 
medycznych, Żywność dla niemowląt, Plastry, środki opatrunkowe, 
Preparaty do plombowania zębów, Wosk dentystyczny, Środki dezyn-
fekcyjne i antyseptyczne, Żywność dietetyczna do celów leczniczych, 
Antybiotyki, Środki do leczenia oparzeń, Środki przeciwbólowe, Pastyl-
ki i pigułki do celów farmaceutycznych, Minerały do celów leczniczych, 
Mineralne dodatki do  żywności, Suplementy diety do  celów leczni-
czych, Preparaty wspomagające leczenie, Dietetyczne środki spożyw-
cze do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do celów leczniczych 

(111) 355913 (220) 2016 04 29 (210) 455741
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) MARBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Racula (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIANOTWORY
(510), (511) 35 reklama, oferowanie w mediach produktów dla detalicz-
nego handlu, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, 
prospektów, broszur], handlowe informacje i porady udzielane konsu-
mentom [punkty informacji konsumenckiej], kolportaż próbek, marke-
ting, organizowanie wystaw w  celach handlowych lub reklamowych, 
pokazy towarów, prezentowanie produktów w  mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
[ulotki, prospekty, druki, próbki], organizowanie targów w celach han-
dlowych lub reklamowych, zarobkowe zarządzanie w zakresie udziela-
nia licencji na towary i usługi dla osób trzecich, promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, sprzedaż, sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprze-
daż dla osób trzecich towarów: kosmetyki, aromaty [olejki aromatycz-
ne], balsamy inne niż do celów medycznych, mydła, mydła dezodoryzu-
jące, mydła lecznicze, mydełka, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, 
preparaty kosmetyczne do  kąpieli, zestawy kosmetyków, preparaty 
do mycia, olejki do celów kosmetycznych, preparaty kąpielowe do ce-
lów higienicznych, szampony, produkty toaletowe, olejki toaletowe, 
płyny do  pielęgnacji włosów, płyny do  kąpieli, olejki do  kąpieli, żele 
do kąpieli, balsamy do kąpieli, preparaty do kąpieli, mydła w płynie 

(111) 355914 (220) 2015 04 23 K (210) 539257
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 07
(732) Match Group, LLC , Dallas (US)
(540) (znak słowny)
(540) SWIPE RIGHT
(510), (511) 45 Usługi agencji pośrednictwa w  zawieraniu znajomo-
ści, Usługi w zakresie wprowadzania do towarzystwa i aranżowania 
randek, oparte na internecie 
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(111) 355915 (220) 2021 06 01 (210) 529847
(151) 2022 06 22 (441) 2022 02 21
(732) BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA, Wilkowa Wieś (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bio Planet KONTYNENTY
(540) 

(591) zielony, jasnozielony, biały
(531) 01 05 01, 01 05 12, 05 03 13, 05 03 14, 26 04 04, 26 04 16, 
27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 29 Przetworzone owoce i warzywa, w tym owoce i warzy-
wa marynowane, konserwowane, kandyzowane, mrożone, gotowane 
i suszone, Przetwory owocowe i warzywne, w tym dżemy, galaretki, 
kompoty oraz pasty owocowe i  warzywne, Przetworzone grzyby, 
Przetworzone orzechy, nasiona i ziarna, Przetworzone nasiona roślin 
strączkowych, Suche nasiona roślin strączkowych, Mieszanki owoców, 
nasion i/lub orzechów, w tym mieszanki składające się głównie z su-
szonych owoców, nasion i/lub orzechów, Masło arachidowe, Chipsy 
ziemniaczane, Chipsy owocowe, Oleje jadalne, Tłuszcze jadalne, Olej 
kokosowy, Żywność dietetyczna nie do celów leczniczych w postaci 
liofilizowanych owoców i warzyw, kiszonych owoców i warzyw, pro-
duktów na bazie przetworzonego groszku zielonego, soczewicy i cie-
cierzycy, produktów na bazie soi, w szczególności soi przetworzonej, 
konserwowanej, marynowanej, kandyzowanej, liofilizowanej, mrożo-
nej, gotowanej i suszonej oraz produktów na bazie soi przetworzonej 
w  postaci kostek i  granulatów sojowych, 30 Kawa, Herbata, Kakao, 
Kawa nienaturalna, Ryż, Tapioka, Sago, Mąka i  produkty zbożowe, 
Chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, Cukier, Miód, Melasa (sy-
ropy), Drożdże, Proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, sosy (przy-
prawy), Przyprawy, Lód, Żywność dietetyczna na bazie mąki, w tym 
makarony dietetyczne i produkty dietetyczne na bazie mąki sojowej, 
31 Nasiona i ziarna naturalne, Świeże owoce i warzywa 

(111) 355916 (220) 2021 12 01 (210) 537266
(151) 2022 07 05 (441) 2022 03 14
(732) CDRL SPÓŁKA AKCYJNA, Pianowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOKIDA
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 17
(510), (511) 3 Kosmetyki dla dzieci, w tym dla niemowląt, szampony dla 
dzieci i niemowląt, chusteczki nasączone dla dzieci i niemowląt, środki 
higieny zawarte w tej klasie, Żele do kąpieli dla dzieci, w tym dla nie-
mowląt, 5 Jednorazowe maty do przewijania niemowląt, Jednorazowe 
pieluchy dziecięce do  pływania, pieluchomajtki dziecięce, Pieluszki 
jednorazowe dla niemowląt, Żywność i napoje dla niemowląt, Mleko 
w proszku dla niemowląt, preparaty w proszku dla niemowląt, Mydła 
antybakteryjne i dezynfekujące, Wkładki do stanika dla karmiących ma-
tek, 10 Pojemniki na butelki do karmienia niemowląt, smoczki do kar-
mienia niemowląt, gryzaki, masażery do dziąseł dla niemowląt, butelki 
do  karmienia, futerały do  butelek, Urządzenia do  odciągania mleka 
z piersi, aspiratory do nosa, 11 Sterylizatory do butelek do karmienia 
dla niemowląt, podgrzewacze do butelek dla niemowląt elektryczne, 

12 Wózki dziecięce głębokie i spacerowe, pokrowce przeciwdeszczowe 
do wózków, pokrycia wózków dziecięcych, Foteliki samochodowe dla 
niemowląt, 16 Wyroby z  papieru, Wyroby z  kartonu, Druki, Materiały 
introligatorskie, Fotografie, Materiały biurowe, Zeszyty, Książki, Kleje 
do celów biurowych lub domowych, Arkusze, torby i worki z papieru 
lub tworzyw sztucznych do pakowania i zawijania, 18 Nosidełka (ple-
caki) do noszenia niemowląt, parasolki przeciwsłoneczne do wózków, 
torby na kosmetyki i pieluchy dla niemowląt, 20 Meble dziecięce, łó-
żeczka dziecięce, zagłówki dla niemowląt, poduszki podtrzymujące 
pozycje główki niemowląt, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla 
dzieci, krzesełka do  karmienia dzieci, chodziki dla dzieci, kojce, maty 
do kojców, przewijaki dla niemowląt, maty do kojców dziecięcych, leża-
ki dla dzieci, materace do łóżeczek dziecięcych, sienniki, jaśki, poduszki, 
Skrzynki na zabawki, 21 Grzebienie, szczoteczki do włosów, myjki i gąb-
ki toaletowe dla dzieci, podgrzewacze do  butelek nieelektryczne dla 
niemowląt, wanienki przenośne, nocniki, 24 Materiały włókiennicze: 
okładziny do mebli z materiałów tekstylnych, maty do przewijania nie-
mowląt, kocyki, pledy, śpiwory dla niemowląt, ręczniki dla niemowląt 
i dzieci, myjki do twarzy dla dzieci, pościel do łóżeczek, pościel do koj-
ców, pościel do  wózków, bielizna pościelowa dla dzieci, poszewki, 
poduszki, otulacze, kołdry, narzuty na  łóżeczka, 25 Odzież, obuwie, 
nakrycia głowy, w tym odzież i bielizna niemowlęca i dziecięca, Odzież 
dla kobiet w ciąży, odzież dla kobiet karmiących, Wyprawki niemowlę-
ce, stroje do chrztu, śliniaczki, śliniaki z tworzyw sztucznych, śpiochy, 
pajacyki dla niemowląt, piżamki, szlafroki, body niemowlęce i dziecię-
ce, koszulki, bluzki, majtki dla dzieci, spódniczki, sukienki, kamizelki, 
kombinezony dla dzieci, okrycia wierzchnie dla dzieci, kurtki, Nakrycia 
głowy, czapeczki, rękawiczki, rękawiczki-niedrapki, skarpetki, rajstopki, 
getry, spodnie dziecięce, buciki z wełny dla niemowląt, buciki i botki 
dla dzieci, kalosze, 28 Zabawki i przyrządy do ćwiczeń pobudzających 
zmysły, wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, maty z zabawkami dla 
niemowląt, zabawki mechaniczne do kołysek, pluszaki, Przytulanki, lal-
ki szmaciane, maskotki, kukiełki, pozytywki dla niemowląt, grzechotki, 
karuzele, konie na biegunach, klocki, zabawki i gry dla dzieci, 35 Usługi 
prowadzenia sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej lub za pomocą kata-
logów przesyłanych pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej, 
w tym przez Internet towarów z w/w klas 03, 05, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 
24, 25 i 28, organizowanie pokazów towarów, organizowanie wystaw 
i pokazów mody reklamowych lub handlowych, Handlowe informacje 
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich, Rozpowszechnianie reklam, Zapew-
nianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów 
i usług, 41 Doradztwo, edukacja i instruktaże dla rodziców i przyszłych 
rodziców w  zakresie pielęgnacji niemowląt i  małych dzieci, środków 
do pielęgnacji i wyposażenia pomieszczeń, meblowania pomieszczeń 
dla niemowląt i dzieci, doboru ubrań dla niemowląt i dzieci, doboru za-
bawek dla niemowląt i dzieci starszych, Organizowanie i prowadzenie 
pokazów mody w  celach edukacyjnych lub kulturalnych, konferencji, 
koncertów, wystaw w celach innych niż reklamowe i handlowe, poka-
zów, zawodów sportowych, Publikowanie poradników, książek, blo-
gów parentingowych (rodzicielskich), Kształcenie praktyczne (pokazy) 
dla rodziców i przyszłych rodziców 

(111) 355917 (220) 2021 12 23 (210) 538095
(151) 2022 07 14 (441) 2022 03 07
(732) DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Warzyw moc
(540) 

(591) beżowy, jasnobrązowy, zielony
(531) 05 07 02, 18 01 08, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 29 Warzywa, owoce i grzyby konserwowane, Suszone, go-
towane, mrożone, owoce kandyzowane, Warzywa kwaszone, Marynaty 
warzywne, Pikle, Żelatyna do  celów spożywczych, Galaretki, Galaretki 
owocowe, Konfitury, Dżemy, Marmolada, Konserwy, Jaja, Ekstrakty wa-
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rzywne do gotowania [soki], Koncentraty soków warzywnych do kon-
sumpcji, Zagęszczone sosy pomidorowe, Przecier i koncentrat pomido-
rowy, Przeciery owocowe i warzywne, Musy owocowe, Dipy, Produkty 
z nasion roślin strączkowych, Rośliny strączkowe konserwowane, Groch 
konserwowany, Przetwory warzywne, Warzywa kwaszone, Kapusta 
biała kwaszona, Kapusta czerwona kwaszona, Ogórki kwaszone, Sałatki 
owocowe i warzywne, Sałatki warzywne z dodatkiem owoców, Sałatki 
owocowo-warzywne z  dodatkiem przypraw i/lub ziół, Chrupki ziem-
niaczane, Chipsy ziemniaczane, Chipsy owocowe, Chipsy warzywne, 
Chrupki owocowe, Mrożone dania gotowe z warzyw, Mrożone warzywa 
z  dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, Mrożone mieszanki wa-
rzywne z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, Mrożone mieszanki 
warzywne z  dodatkiem ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz i/lub maka-
ronów, Mrożone mieszanki warzywne z  dodatkiem ziemniaków i/lub 
ryżu i/lub kasz i/lub makaronów i sosów, Mrożone mieszanki warzyw-
no-mięsne z dodatkiem ziemniaków i/lub ryżu i/lub kasz i/lub makaro-
nów z przyprawami i/lub sosami, Przetwory warzywno-mięsne i mięsne, 
Dania gotowe warzywno-mięsne i mięsne, Mrożone przetwory i dania 
gotowe warzywno-mięsne i  mięsne, Mrożone dania gotowe wegeta-
riańskie, Oliwki konserwowane, Bakalie, Zupy, Zupy błyskawiczne i typu 
instant, Buliony, Preparaty do produkcji bulionu, Składniki do wytwarza-
nia bulionów i zup, Koncentraty rosołowe, Koncentraty zup 

(111) 355918 (220) 2021 12 01 (210) 537132
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) SĘKOWSKA EMILIA SIEDEM DRZEW, Biskupice (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 05 09 03
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w  żywność i  napoje, w  szczegól-
ności w żywność i napoje dietetyczne, Usługi cateringowe w zakresie 
zaopatrzenia w żywność, w szczególności w żywność dietetyczną, Ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i  transpor-
tem (catering), w szczególności w zakresie produktów dietetycznych, 
Usługi cateringu zewnętrznego, Usługi cateringu dietetycznego 

(111) 355919 (220) 2021 12 01 (210) 537142
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) LEPSZYNET PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LN Lepszynet pl
(540) 

(591) niebieski, zielony
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne 

(111) 355920 (220) 2021 09 23 (210) 534322
(151) 2022 07 12 (441) 2022 03 14
(732) SULARZ PIOTR, Oświęcim (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gekon
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 03 11 10, 26 01 15, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 28 Przynęty myśliwskie lub wędkarskie, przypony węd-
karskie, osęki wędkarskie, spławiki wędkarskie, krętliki wędkarskie, 
sprzęt wędkarski, kołowrotki wędkarskie, sieci wędkarskie, zanęty 
wędkarskie, haczyki wędkarskie, żyłki wędkarskie, pasy wędkarskie, 
wędkarskie ciężarki, torby wędkarskie, podbieraki dla wędkarzy, pu-
dełka na  muchy wędkarskie [artykuły wędkarskie], nadmuchiwane 
pływadełka dla wędkarzy, wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], czuj-
niki brania, torby na sprzęt wędkarski, skrzynki na przybory wędkar-
skie, pudełka na przynęty wędkarskie, urządzenia do zarzucania żyłek 
wędkarskich, przyrządy do wyjmowania haczyków stanowiące część 
sprzętu wędkarskiego, wędki, futerały na wędki, podpory na wędki, 
35 Usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, hurtowej 
oraz sprzedaży wysyłkowej przynęt myśliwskich lub wędkarskich, 
przypon wędkarskich, osęk wędkarskich, spławików wędkarskich, 
krętlików wędkarskich, sprzętu wędkarskiego, kołowrotków wędkar-
skich, sieci wędkarskich, zanęt wędkarskich, haczyków wędkarskich, 
żyłek wędkarskich, pasów wędkarskich, wędkarskich ciężarków, 
toreb wędkarskich, podbieraków dla wędkarzy, pudełek na  muchy 
wędkarskie [artykuły wędkarskie], nadmuchiwanych pływadełek dla 
wędkarzy, wskaźników brania [sprzęt wędkarski], czujników brania, 
toreb na sprzęt wędkarski, skrzynek na przybory wędkarskie, pudełek 
na przynęty wędkarskie, urządzeń do zarzucania żyłek wędkarskich, 
przyrządów do  wyjmowania haczyków stanowiących część sprzętu 
wędkarskiego, wędek, futerałów na wędki, podpór na wędki 

(111) 355921 (220) 2021 10 29 (210) 535877
(151) 2022 05 31 (441) 2022 01 24
(732) LABS212 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BetaPRO
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy żywnościowe, Przeciwu-
tleniające suplementy, Suplementy prebiotyczne, Probiotyki (suple-
menty), Suplementy ziołowe, Mineralne suplementy diety, Białkowe 
suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Suplementy 
z  wapniem, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety dla spor-
towców, Suplementy diety w  płynie, Mineralne suplementy diety dla 
ludzi, Suplementy diety i  preparaty dietetyczne, Suplementy diety 
o działaniu kosmetycznym, Suplementy żywnościowe w postaci prosz-
ku, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Dodatki 
odżywcze, Preparaty dietetyczne i  odżywcze, Suplementy odżywcze 
w płynie, Preparaty witaminowe, Preparaty medyczne, Preparaty mul-
tiwitaminowe, Preparaty farmaceutyczne, Produkty higieniczne dla ko-
biet, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Produkty dietetyczne 
do celów medycznych, Plastry lecznicze, Maści lecznicze, Napary leczni-
cze, Lecznicze balsamy, Kompresy lecznicze, Lecznicze szampony, My-
dła lecznicze, Zioła lecznicze, Herbata lecznicza, Kremy lecznicze, Olejki 
lecznicze, Lecznicze napoje mineralne, Lecznicze dodatki do żywności, 
Lecznicze peelingi do twarzy, Dietetyczne dodatki do żywności, Dodatki 
dietetyczne w formie napojów, Dodatki dietetyczne do użytku medycz-
nego, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplemen-
ty diety sporządzone głównie z witamin, Napoje witaminizowane, Na-
poje stosowane w lecznictwie, Napoje ziołowe do użytku leczniczego, 
Napoje wzbogacone witaminami do  celów medycznych, Zdrowotne 
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Mieszanki do picia 
będące suplementami diety, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami 
odżywczymi, Mieszanki na bazie mąki i mleka dla niemowląt, Odżyw-
cze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Napo-
je dla niemowląt, Żywność dla niemowląt, Substancje dietetyczne dla 
niemowląt, Produkty żywnościowe dla niemowląt, Lecznicze oliwki dla 



38 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 44/2022

niemowląt, Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Mleko 
w proszku dla niemowląt, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Żywność 
z mleka w proszku dla niemowląt, Napoje elektrolityczne do celów me-
dycznych, Dietetyczne napoje przystosowane do  celów medycznych, 
Lekarstwa, Leki ziołowe, Leki dla ludzi, Lekarstwa na  kaszel, Środki 
do uwalniania leków, Leki pomocnicze [wspierające] do celów medycz-
nych, Leki stosowane w  chorobach układu pokarmowego, Pieczywo 
dla diabetyków, Chleb o niskiej zawartości soli przystosowany do celów 
medycznych, Mąka do  celów farmaceutycznych, Farmaceutyki i  natu-
ralne środki lecznicze, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, Lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
Środki do czyszczenia jamy ustnej, Antybakteryjne płyny do rąk, Płyn-
ne opatrunki w sprayu, Dodatki witaminowe w płynie, Płyny do celów 
farmaceutycznych, Płyny do płukania ust, Płyny lecznicze do płukania 
ust, Płyny do oczu do użytku medycznego, Środki uspokajające, Środki 
oczyszczające, Środki do oczyszczania powietrza, Środki dezynfekcyjne 
i antyseptyczne, Środki diagnostyczne do użytku farmaceutycznego 

(111) 355922 (220) 2021 09 01 (210) 533424
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) KLUSKA KAROLINA WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLOWO-PRODUKCYJNE KAMAX KLUSKA ANNA,  
KLUSKA KAROLINA SPÓŁKA CYWILNA, Zduńska Wola (PL);
KLUSKA ANNA WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLOWO-PRODUKCYJNE KAMAX KLUSKA ANNA,  
KLUSKA KAROLINA SPÓŁKA CYWILNA, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HARDAN EXCLUSIVE
(540) 

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 03 03 15, 03 03 24, 26 05 15, 27 05 01, 27 05 24, 29 01 13
(510), (511) 7 Przewody niemetalowe do przesyłu energii hydraulicz-
nej w  maszynach, Przewody niemetalowe do  użytku w  hydraulicz-
nych systemach maszyn, Wysokociśnieniowe przewody niemetalo-
we do przesyłu paliwa w maszynach, Wysokociśnieniowe przewody 
niemetalowe do przesyłu olejów w maszynach    
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 355923 (220) 2021 10 29 (210) 535878
(151) 2022 05 31 (441) 2022 01 24
(732) LABS212 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HydraPLUS
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy żywnościowe, Przeciwu-
tleniające suplementy, Suplementy prebiotyczne, Probiotyki (suple-
menty), Suplementy ziołowe, Mineralne suplementy diety, Białkowe 
suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Suplementy 
z  wapniem, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety dla spor-
towców, Suplementy diety w  płynie, Mineralne suplementy diety dla 
ludzi, Suplementy diety i  preparaty dietetyczne, Suplementy diety 
o działaniu kosmetycznym, Suplementy żywnościowe w postaci prosz-
ku, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Dodatki 
odżywcze, Preparaty dietetyczne i  odżywcze, Suplementy odżywcze 
w płynie, Preparaty witaminowe, Preparaty medyczne, Preparaty mul-
tiwitaminowe, Preparaty farmaceutyczne, Produkty higieniczne dla ko-
biet, Farmaceutyczne produkty dermatologiczne, Produkty dietetyczne 
do celów medycznych, pl Plastry lecznicze, Maści lecznicze, Napary lecz-
nicze, Lecznicze balsamy, Kompresy lecznicze, Lecznicze szampony, My-
dła lecznicze, Zioła lecznicze, Herbata lecznicza, Kremy lecznicze, Olejki 
lecznicze, Lecznicze napoje mineralne, Lecznicze dodatki do żywności, 
Lecznicze peelingi do twarzy, Dietetyczne dodatki do żywności, Dodatki 
dietetyczne w formie napojów, Dodatki dietetyczne do użytku medycz-
nego, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplemen-

ty diety sporządzone głównie z witamin, Napoje witaminizowane, Na-
poje stosowane w lecznictwie, Napoje ziołowe do użytku leczniczego, 
Napoje wzbogacone witaminami do  celów medycznych, Zdrowotne 
suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Mieszanki do picia 
będące suplementami diety, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami 
odżywczymi, Mieszanki na bazie mąki i mleka dla niemowląt, Odżyw-
cze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Napo-
je dla niemowląt, Żywność dla niemowląt, Substancje dietetyczne dla 
niemowląt, Produkty żywnościowe dla niemowląt, Lecznicze oliwki dla 
niemowląt, Dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, Mleko 
w proszku dla niemowląt, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Żywność 
z mleka w proszku dla niemowląt, Napoje elektrolityczne do celów me-
dycznych, Dietetyczne napoje przystosowane do  celów medycznych, 
Lekarstwa, Leki ziołowe, Leki dla ludzi, Lekarstwa na  kaszel, Środki 
do uwalniania leków, Leki pomocnicze [wspierające] do celów medycz-
nych, Leki stosowane w  chorobach układu pokarmowego, Pieczywo 
dla diabetyków, Chleb o niskiej zawartości soli przystosowany do celów 
medycznych, Mąka do  celów farmaceutycznych, Farmaceutyki i  natu-
ralne środki lecznicze, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze 
środki do czyszczenia zębów, Lecznicze środki do czyszczenia zębów, 
Środki do czyszczenia jamy ustnej, Antybakteryjne płyny do rąk, Płyn-
ne opatrunki w sprayu, Dodatki witaminowe w płynie, Płyny do celów 
farmaceutycznych, Płyny do płukania ust, Płyny lecznicze do płukania 
ust, Płyny do oczu do użytku medycznego, Środki uspokajające, Środki 
oczyszczające, Środki do oczyszczania powietrza, Środki dezynfekcyjne 
i antyseptyczne, Środki diagnostyczne do użytku farmaceutycznego 

(111) 355924 (220) 2019 04 11 (210) 498639
(151) 2022 07 05 (441) 2022 03 21
(732) GMINA MIEJSKA KRAKÓW, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TWIERDZA KRAKÓW
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały me-
talowe, przenośne budynki metalowe, materiały metalowe do budowy 
szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne i  druty z  metali nieszla-
chetnych, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby meta-
lowe, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, rudy (kruszce), 9 urządzenia 
i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinemato-
graficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, 
do  ratowania życia, do  celów dydaktycznych, urządzenia i  przyrządy 
do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowa-
nia i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania 
oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, 
nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, 
mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy 
rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, kompu-
tery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, 14 metale 
szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy 
zegarmistrzowskie i chronometryczne, 16 papier i karton, druki, mate-
riały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biuro-
wych lub domowych, materiały dla artystów, pędzle malarskie, maszyny 
do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe 
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych 
do pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 18 skó-
ra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów mianowicie: torby, torebki, 
plecaki, sakiewki, smycze, portmonetki, teczki, pudełka, etui, paski, skó-
ry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, parasolki i parasole 
przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i  wyroby rymarskie, 20 meble, 
lustra, ramki obrazów, nieprzetworzone lub półprzetworzone kości, rogi, 
kość słoniowa, fiszbin lub macica perłowa, muszle, sepiolit, bursztyn, 21 
przybory oraz pojemniki kuchenne i  gospodarstwa domowego, grze-
bienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wy-
twarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna (wata) stalowa, nieprze-
tworzone lub półprzetworzone szkło (z  wyjątkiem szkła stosowanego 
w  budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe i  ceramiczne, 22 liny 
i sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty, żagle, worki, materiały na obi-
cia i do wypełniania (z wyjątkiem gum lub tworzyw sztucznych), nieprze-
tworzone tekstylne materiały włókiennicze, 24 tekstylia i substytuty tek-
styliów, narzuty na łóżka, obrusy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 26 
koronki i hafty, wstążki i sploty, guziki, haftki, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, 
28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, 
32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, 
napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji 
napojów, 34 tytoń, przybory dla palaczy, zapałki 
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(111) 355925 (220) 2019 08 26 (210) 503813
(151) 2022 07 14 (441) 2022 03 28
(732) PAKART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Psary (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Slimplane
(510), (511) 19 folie z  tworzyw sztucznych do  użytku w  budownic-
twie, folie i płachty malarskie 

(111) 355926 (220) 2021 11 18 (210) 536606
(151) 2022 07 14 (441) 2022 02 21
(732) FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dafi czysta radość
(510), (511) 11 Dzbanki do filtrowania wody, Butelki do filtracji wody 
sprzedawane puste, Domowe urządzenia do  filtrowania wody, 
Dystrybutory wody, Domowe filtry do  wody z  kranu, Urządzenia 
do uzdatniania wody z kranu, Jonizatory wody do celów domowych, 
Filtry do  wody, Filtry do  wody pitnej, Urządzenia do  uzdatniania 
wody, Urządzenia do  filtrowania wody, 21 Dzbanki, Butelki, Butelki 
do wielokrotnego użytku, Butelki na wodę, Pojemniki kuchenne, Po-
jemniki do  napojów, Pojemniki termoizolacyjne na  napoje, Syfony 
do wody gazowanej, Kuchenne przybory nie z metali szlachetnych, 
Naczynia, nie  z  metali szlachetnych, Naczynia do  napojów, Kubki 
do napojów, Przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, 
Pojemniki do przechowywania żywności, Wyciskarki do soku z owo-
ców, Bidony [puste], Termosy [butelki termiczne], Kubki termiczne, 
32 Woda, Woda pitna butelkowana 

(111) 355927 (220) 2021 11 18 (210) 536610
(151) 2022 07 12 (441) 2022 03 07
(732) transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH,  
Martinsried (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) green pay card
(540) 

(591) zielony, biały, czarny
(531) 26 11 03, 26 13 25, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 9 Magnetycznie kodowane karty podarunkowe, karty 
kredytowe i  debetowe, Kodowane karty płatnicze z  funkcją i  bez 
funkcji przedpłaty, Czytniki kart kredytowych, Terminale kart kre-
dytowych, Aplikacje mobilne, Oprogramowanie komputerowe, 
Oprogramowanie umożliwiające bezpieczne transakcje kartami 
kredytowymi, 16 Karty podarunkowe, karty debetowe i kredytowe 
bez kodowania magnetycznego, Karty zakupowe przedpłacone bez 
kodowania magnetycznego, Karty podarunkowe, karty debetowe 
i kredytowe wykonane z papieru, bez kodowania, 35 Sporządzanie 
rozliczeń, Wystawianie faktur, Fakturowanie jako usługa, Reklama 
na rzecz osób trzecich, Reklama online, Pośrednictwo i realizowanie 
transakcji handlowych na rzecz osób trzecich za pośrednictwem sys-
temów telekomunikacyjnych, Doradztwo w zakresie realizacji trans-
akcji handlowych, 36 Wydawanie kart podarunkowych, kart kredy-
towych i  kart debetowych, Wypłata gotówki, Realizacja płatności 
za pośrednictwem strony internetowej, Realizacja płatności przy uży-
ciu kart kredytowych i debetowych, Realizacja transakcji płatniczych 
przy użyciu kart kredytowych, debetowych i  płatniczych na  rzecz 
osób trzecich, Usługi związane z kartami bankowymi, kartami kredy-
towymi, kartami debetowymi i kartami do płatności elektronicznych, 
Usługi w zakresie płacenia rachunków, Usługi związane z płaceniem 
rachunków przez Internet, Transakcje bankowe przy użyciu kart ban-

kowych, Usługi związane z obciążaniem i/lub uznawaniem rachun-
ków, Obsługa transakcji kartami kredytowymi i  płatności kartami 
kredytowymi, Obsługa płatności elektronicznych dokonywanych 
przy użyciu kart przedpłaconych, Usługi w zakresie płatności elektro-
nicznych, Udostępnianie dotacji finansowych na projekty związane 
ze świadomością ekologiczną i zdrowotną, Zbieranie datków na cele 
charytatywne, Udzielanie informacji związanych ze zbieraniem fun-
duszy na cele charytatywne, 38 Usługi telekomunikacyjne, Udostęp-
nianie elektronicznych łączy komunikacyjnych, Przesyłanie danych 
za pomocą środków telekomunikacyjnych, Usługi elektronicznej wy-
miany danych, Elektroniczna transmisja danych, Elektroniczne prze-
kazywanie informacji, Elektroniczna wymiana danych, Przesyłanie 
wiadomości, danych i dokumentów drogą elektroniczną, Zapewnia-
nie dostępu do informacji w Internecie, Zapewnianie dostępu do baz 
danych, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do  centrów 
serwerowych, 42 Sporządzanie informacji związanych z ochroną śro-
dowiska, Dostarczanie informacji związanych z ochroną środowiska, 
Opracowywanie, aktualizacja i  utrzymanie oprogramowania i  baz 
danych, Usługi elektronicznego przechowywania w celu archiwizacji 
baz danych, obrazów i  innych danych elektronicznych, Hosting ser-
werów, Przeprowadzanie technicznej analizy danych 

(111) 355928 (220) 2021 12 30 (210) 538269
(151) 2022 07 05 (441) 2022 03 21
(732) OX WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ox wear
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, nakrycia głowy, spodnie, Spódnice, Su-
kienki, Koszule, Koszulki, Podkoszulki, T-shirty, Pulowery, Swetry, Bluzy, 
Bluzki, Kamizelki, Kombinezony, Odzież wierzchnia, Kurtki, Palta, Płaszcze, 
Prochowce, Getry, Legginsy, Bielizna, Skarpetki, Rajstopy, Czapki, Dasz-
ki do  czapek, Nauszniki, Kapelusze, Osłony przed słońcem, Rękawiczki 
(odzież), Stroje kąpielowe, Bandany na szyję, Chusty, Fulardy, Szale, Szaliki, 
Buty, Boty, Bryczesy, Półbuty, Sandały, Kalosze, Obuwie plażowe, Pantofle 
domowe, Odzież dziecięca, Wyprawki dziecięce (odzież), Paski (odzież), 
Szelki, 35 Informacja handlowa o towarach, Zgromadzenie na rzecz osób 
trzecich towarów takich jak: odzież, spodnie, spódnice, sukienki, koszule, 
koszulki, podkoszulki, T-shirty, pulowery, swetry, bluzy, kamizelki, kom-
binezony, odzież wierzchnia, kurtki, palta, płaszcze, prochowce, getry, 
legginsy, bielizna, skarpetki, nakrycia głowy, czapki, daszki do czapek, na-
uszniki, kapelusze, osłony przed słońcem, rękawiczki (odzież), stroje kąpie-
lowe, bandany na szyję, chusty, fulardy, szale, szaliki, obuwie, buty, boty, 
bryczesy, półbuty, sandały, kalosze, obuwie plażowe, pantofle domowe, 
odzież dziecięca, wyprawki dziecięce, serwetki dla dzieci z  materiałów 
tekstylnych, paski (odzież), szelki, pościel, koce, narzuty, pokrowce na łóż-
ka, kołdry, pokrowce na  materace, bielizna pościelowa, ręczniki, torby, 
kufry, walizki, plecaki, torebki, torby, siatki, futerały, portmonetki, parasole 
i parasolki, papier i tektura, almanachy, notatniki, pudełka kartonowe lub 
papierowe, bloczki (papeteria), karty okolicznościowe, broszury, kalenda-
rze, tektura, karty, materiały piśmienne, zabawki pozwalające nabywcy 
na ich swobodne oglądanie i kupowanie w sklepie lub hurtowni, Sprze-
daż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet takich towarów jak: 
odzież, spodnie, spódnice, sukienki, koszule, koszulki, podkoszulki, T-shi-
rty, pulowery, swetry, bluzy, kamizelki, kombinezony, odzież wierzchnia, 
kurtki, palta, płaszcze, prochowce, getry, legginsy, bielizna, skarpetki, na-
krycia głowy, czapki, daszki do czapek, nauszniki, kapelusze, osłony przed 
słońcem, rękawiczki (odzież), stroje kąpielowe, bandany na szyję, chusty, 
fulardy, szale, szaliki, obuwie, buty, boty, bryczesy, półbuty, sandały, kalo-
sze, obuwie plażowe, pantofle domowe, odzież dziecięca, wyprawki dzie-
cięce, serwetki dla dzieci z materiałów tekstylnych, paski (odzież), szelki, 
pościel, koce, narzuty, pokrowce na łóżka, kołdry, pokrowce na materace, 
bielizna pościelowa, ręczniki, torby, kufry, walizki, plecaki, torebki, torby, 
siatki, futerały, portmonetki, parasole i parasolki, papier i  tektura, alma-
nachy, notatniki, pudełka kartonowe lub papierowe, bloczki (papeteria), 
karty okolicznościowe, broszury, kalendarze, tektura, karty, materiały pi-
śmienne, zabawki, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub re-
klamowych, Reklama, Marketing, Promocja 

(111) 355929 (220) 2021 12 30 (210) 538271
(151) 2022 07 14 (441) 2022 03 28
(732) OX WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
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(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 24 17 06, 24 17 09, 24 17 25
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, nakrycia głowy, spodnie, Spódnice, Su-
kienki, Koszule, Koszulki, Podkoszulki, T-shirty, Pulowery, Swetry, Bluzy, 
Bluzki, Kamizelki, Kombinezony, Odzież wierzchnia, Kurtki, Palta, Płasz-
cze, Prochowce, Getry, Legginsy, Bielizna, Skarpetki, Rajstopy, Czapki, 
Daszki do czapek, Nauszniki, Kapelusze, Osłony przed słońcem, Ręka-
wiczki (odzież), Stroje kąpielowe, Bandany na szyję, Chusty, Fulardy, Sza-
le, Szaliki, Buty, Boty, Bryczesy, Półbuty, Sandały, Kalosze, Obuwie pla-
żowe, Pantofle domowe, Odzież dziecięca, Wyprawki dziecięce (odzież), 
Paski (odzież), Szelki, 35 Informacja handlowa o towarach, Zgromadze-
nie na rzecz osób trzecich towarów takich jak: odzież, spodnie, spódnice, 
sukienki, koszule, koszulki, podkoszulki, T-shirty, pulowery, swetry, blu-
zy, kamizelki, kombinezony, odzież wierzchnia, kurtki, palta, płaszcze, 
prochowce, getry, legginsy, bielizna, skarpetki, nakrycia głowy, czapki, 
daszki do czapek, nauszniki, kapelusze, osłony przed słońcem, rękawicz-
ki (odzież), stroje kąpielowe, bandany na  szyję, chusty, fulardy, szale, 
szaliki, obuwie, buty, boty, bryczesy, półbuty, sandały, kalosze, obuwie 
plażowe, pantofle domowe, odzież dziecięca, wyprawki dziecięce, ser-
wetki dla dzieci z materiałów tekstylnych, paski (odzież), szelki, pościeli, 
koców, narzut, pokrowców na  łóżka, kołder, pokrowców na materace, 
bielizna pościelowa, ręczniki, torby, kufry, walizki, plecaki, torebki, torby, 
siatki, futerały, portmonetki, parasole i parasolki, papier i tektura, alma-
nachy, notatniki, pudełka kartonowe lub papierowe, bloczki (papeteria), 
karty okolicznościowe, broszury, kalendarze, tektura, karty, materiały 
piśmienne, zabawki pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie 
i kupowanie w sklepie lub hurtowni, Sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz 
sprzedaż przez Internet takich towarów jak: odzież, spodnie, spódnice, 
sukienki, koszule, koszulki, podkoszulki, T-shirty, pulowery, swetry, blu-
zy, kamizelki, kombinezony, odzież wierzchnia, kurtki, palta, płaszcze, 
prochowce, getry, legginsy, bielizna, skarpetki, nakrycia głowy, czapki, 
daszki do czapek, nauszniki, kapelusze, osłony przed słońcem, rękawicz-
ki (odzież), stroje kąpielowe, bandany na  szyję, chusty, fulardy, szale, 
szaliki, obuwie, buty, boty, bryczesy, półbuty, sandały, kalosze, obuwie 
plażowe, pantofle domowe, odzież dziecięca, wyprawki dziecięce, ser-
wetki dla dzieci z materiałów tekstylnych, paski (odzież), szelki, pościeli, 
koców, narzut, pokrowców na  łóżka, kołder, pokrowców na materace, 
bielizna pościelowa, ręczniki, torby, kufry, walizki, plecaki, torebki, torby, 
siatki, futerały, portmonetki, parasole i parasolki, papier i tektura, alma-
nachy, notatniki, pudełka kartonowe lub papierowe, bloczki (papeteria), 
karty okolicznościowe, broszury, kalendarze, tektura, karty, materiały 
piśmienne, zabawki, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, Reklama, Marketing, Promocja 

(111) 355930 (220) 2021 12 30 (210) 538272
(151) 2022 07 14 (441) 2022 03 28
(732) OX WEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 24 17 06, 24 17 09, 24 17 25

(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, nakrycia głowy, spodnie, Spódnice, 
Sukienki, Koszule, Koszulki, Podkoszulki, T-shirty, Pulowery, Swetry, 
Bluzy, Bluzki, Kamizelki, Kombinezony, Odzież wierzchnia, Kurtki, 
Palta, Płaszcze, Prochowce, Getry, Legginsy, Bielizna, Skarpetki, Raj-
stopy, Czapki, Daszki do czapek, Nauszniki, Kapelusze, Osłony przed 
słońcem, Rękawiczki (odzież), Stroje kąpielowe, Bandany na  szyję, 
Chusty, Fulardy, Szale, Szaliki, Buty, Boty, Bryczesy, Półbuty, Sanda-
ły, Kalosze, Obuwie plażowe, Pantofle domowe, Odzież dziecięca, 
Wyprawki dziecięce (odzież), Paski (odzież), Szelki, 35 Informacja 
handlowa o  towarach, Zgromadzenie na  rzecz osób trzecich towa-
rów takich jak: odzież, spodnie, spódnice, sukienki, koszule, koszulki, 
podkoszulki, T-shirty, pulowery, swetry, bluzy, kamizelki, kombinezo-
ny, odzież wierzchnia, kurtki, palta, płaszcze, prochowce, getry, leg-
ginsy, bielizna, skarpetki, nakrycia głowy, czapki, daszki do czapek, 
nauszniki, kapelusze, osłony przed słońcem, rękawiczki (odzież), stro-
je kąpielowe, bandany na szyję, chusty, fulardy, szale, szaliki, obuwie, 
buty, boty, bryczesy, półbuty, sandały, kalosze, obuwie plażowe, pan-
tofle domowe, odzież dziecięca, wyprawki dziecięce, serwetki dla 
dzieci z materiałów tekstylnych, paski (odzież), szelki, pościeli, koców, 
narzut, pokrowców na łóżka, kołder, pokrowców na materace, bieli-
zna pościelowa, ręczniki, torby, kufry, walizki, plecaki, torebki, torby, 
siatki, futerały, portmonetki, parasole i parasolki, papier i tektura, al-
manachy, notatniki, pudełka kartonowe lub papierowe, bloczki (pa-
peteria), karty okolicznościowe, broszury, kalendarze, tektura, karty, 
materiały piśmienne, zabawki pozwalające nabywcy na ich swobod-
ne oglądanie i kupowanie w sklepie lub hurtowni, Sprzedaż hurtowa 
i detaliczna oraz sprzedaż przez Internet takich towarów jak: odzież, 
spodnie, spódnice, sukienki, koszule, koszulki, podkoszulki, T-shirty, 
pulowery, swetry, bluzy, kamizelki, kombinezony, odzież wierzchnia, 
kurtki, palta, płaszcze, prochowce, getry, legginsy, bielizna, skarpetki, 
nakrycia głowy, czapki, daszki do czapek, nauszniki, kapelusze, osło-
ny przed słońcem, rękawiczki (odzież), stroje kąpielowe, bandany 
na szyję, chusty, fulardy, szale, szaliki, obuwie, buty, boty, bryczesy, 
półbuty, sandały, kalosze, obuwie plażowe, pantofle domowe, odzież 
dziecięca, wyprawki dziecięce, serwetki dla dzieci z materiałów tek-
stylnych, paski (odzież), szelki, pościeli, koców, narzut, pokrowców 
na łóżka, kołder, pokrowców na materace, bielizna pościelowa, ręcz-
niki, torby, kufry, walizki, plecaki, torebki, torby, siatki, futerały, port-
monetki, parasole i parasolki, papier i tektura, almanachy, notatniki, 
pudełka kartonowe lub papierowe, bloczki (papeteria), karty okolicz-
nościowe, broszury, kalendarze, tektura, karty, materiały piśmienne, 
zabawki, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, Reklama, Marketing, Promocja 

(111) 355931 (220) 2020 09 07 (210) 517920
(151) 2022 07 14 (441) 2022 03 21
(732) AL  CAPONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleśna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DESTYLARNIA
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i  hurtowej: napojów 
bezalkoholowych, żywności, administrowanie działalnością gospo-
darczą w zakresie sklepów detalicznych, usługi w zakresie aranżacji 
wystaw sklepów detalicznych, zarządzanie biznesowe dla sklepów, 
administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu 

(111) 355932 (220) 2021 11 05 (210) 536136
(151) 2022 07 05 (441) 2022 03 21
(732) KOCZDAŃSKA-SZYMAŃSKA KATARZYNA KSIS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KSIS WEDDING SHOES
(540) 

(591) różowy, biały
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 10



Nr 44/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 41

(510), (511) 25 Buty ślubne, Buty wizytowe, Buty damskie, Buty dla 
kobiet, Buty na wysokim obcasie, Buty na płaskim obcasie, Eleganc-
kie buty wyjściowe, Pokrowce na  buty, inne niż do  celów medycz-
nych, Szlafroki, Podomki [szlafroki], Damskie koszule nocne, Bluzki, 
Koszulki z nadrukami, Koszulki z krótkim rękawem, 45 Udzielanie in-
formacji związanych z przygotowaniami do ślubu za pośrednictwem 
strony internetowej online, Doradztwo w zakresie planowania ślubu 

(111) 355933 (220) 2021 12 21 (210) 537976
(151) 2022 07 14 (441) 2022 03 21
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW MINI SNACKI WĘDZONE DOJRZEWAJĄ DO  
3 TYGODNI 100 g produktu wyworzono z 174 g mięsa BEZ 
DODATKU: sztucznych barwników fosforanów glutaminianu sodu
(540) 

(591) czerwony, ciemnoczerwony, biały, czarny, złoty, beżowy, 
jasnobrązowy
(531) 08 05 03, 08 05 04, 05 01 03, 05 03 02, 11 03 05, 25 01 15, 
27 05 09, 27 05 10, 27 05 17, 27 05 24, 29 01 15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, chipsy mięsne 

(111) 355934 (220) 2021 12 21 (210) 537977
(151) 2022 07 14 (441) 2022 03 21
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW SALAMI CHIPS O SMAKU BEKONU DOJRZEWAJĄ 
DO 3 TYGODNI 100 g produktu wyworzono z  160 g mięsa 
BEZ DODATKU: fosforanów glutaminianu sodu PRODUKT 
BEZGLUTENOWY 
(540) 

(591) brązowy, jasnobrązowy, biały, zielony, czarny, czerwony, 
żółty, ciemnoczerwony, beżowy
(531) 05 01 03, 05 03 02, 05 07 02, 08 05 04, 11 03 05, 25 01 15, 
27 05 09, 27 05 10, 27 05 17, 27 05 24, 29 01 15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, chipsy mięsne 

(111) 355935 (220) 2021 06 01 (210) 529848
(151) 2022 06 22 (441) 2022 02 21
(732) BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA, Wilkowa Wieś (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Biominki
(540) 

(591) pomarańczowy, biały
(531) 02 09 04, 02 09 08, 26 01 14, 26 04 04, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 29 Przetworzone owoce i  warzywa, w  tym owoce i  wa-
rzywa marynowane, konserwowane, kandyzowane, mrożone, go-
towane i  suszone, Przetwory owocowe i  warzywne, w  tym dżemy, 
galaretki, kompoty oraz pasty owocowe i warzywne, Przetworzone 
grzyby, Przetworzone orzechy, nasiona i  ziarna, Przetworzone na-
siona roślin strączkowych, Suche nasiona roślin strączkowych, Mie-
szanki owoców, nasion i/lub orzechów, w  tym mieszanki składają-
ce się głównie z  suszonych owoców, nasion i/lub orzechów, Masło 
arachidowe, Chipsy ziemniaczane, Chipsy owocowe, Oleje jadalne, 
Tłuszcze jadalne, Olej kokosowy, Żywność dietetyczna nie do celów 
leczniczych w  postaci liofilizowanych owoców i  warzyw, kiszonych 
owoców i  warzyw, produktów na  bazie przetworzonego groszku 
zielonego, soczewicy i ciecierzycy, produktów na bazie soi, w szcze-
gólności soi przetworzonej, konserwowanej, marynowanej, kandy-
zowanej, liofilizowanej, mrożonej, gotowanej i suszonej, produktów 
na bazie soi przetworzonej w postaci kostek i granulatów sojowych 
oraz produktów dietetycznych zawierających mieszanki przetworzo-
nych ziaren i orzechów oraz suszonych owoców i przypraw, 30 Su-
szone mieszanki składające się głównie ze zboża, Zboża i produkty 
powstałe z mielenia zboża, w tym kasze i płatki zbożowe, Przetwory 
spożywcze na bazie ziaren, Przetworzone ziarna zbóż, Müsli, Batony 
zbożowe, batony müsli i batony czekoladowe, Wyroby piekarnicze, 
Wyroby cukiernicze i słodycze, w tym: cukierki, żelki, galaretki i pian-
ki, Żywność dietetyczna nie do celów leczniczych w szczególności: 
produkty dietetyczne na  bazie mąki sojowej, produkty dietetycz-
ne w formie słodyczy lub ich zamienników w postaci wafli i andru-
tów z  miodem lub kakao oraz ziaren ekspandowanych z  miodem 
lub kakao, produkty zawierające mieszanki przetworzonych ziaren 
i  orzechów oraz suszonych owoców i  przypraw stanowiące diete-
tyczne wyroby cukiernicze lub zamienniki wyrobów cukierniczych, 
dietetyczne chrupki kukurydziane, dietetyczne płatki śniadanio-
we i  dietetyczne makarony, 31 Orzechy, nasiona i  ziarna naturalne, 
Nieprzetworzone orzechy, nasiona i  ziarna, Świeże nasiona roślin 
strączkowych, Produkty rolne, ogrodnicze i leśne, nie ujęte w innych 
klasach, Żywność dietetyczna nie  do  celów leczniczych w  postaci 
świeżych owoców i  warzyw, świeżych ziół oraz nieprzetworzonych 
korzeni i kwiatów jadalnych 

(111) 355936 (220) 2021 12 22 (210) 538065
(151) 2022 06 21 (441) 2022 02 28
(732) LYCOPENE HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LKPN PRO
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 26 04 02, 26 04 07, 26 04 18, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Dietetyczna 
żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne napoje 
przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne substancje przy-
stosowane do celów medycznych, Balsamiczne, aromatyczne prepa-
raty do celów leczniczych, Preparaty biologiczne do celów medycz-
nych, Preparaty enzymatyczne do  celów medycznych, Preparaty 
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farmaceutyczne, Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Lecznicze napary, 
nalewki, Wody mineralne do  celów leczniczych, Nalewki do  celów 
leczniczych, Napoje lecznicze, Oleje lecznicze, Suplementy mineral-
ne do żywności, Preparaty witaminowe, Wywary do celów farmaceu-
tycznych, Dodatki dietetyczne, Suplementy dietetyczne i odżywcze, 
Dodatki do żywności do celów dietetycznych i leczniczych, Żywność 
dla diabetyków, Żywność dla celów medycznych, Homogenizowana 
i liofilizowana żywność do celów medycznych, Uzupełniające dodat-
ki do żywności do celów medycznych, Lecznice preparaty stosowane 
jako dodatki do żywności dla ludzi, Nutraceutyki, Batony energety-
zujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżyw-
cze, 29 Mięso i  wyroby mięsne, Ryby, Owoce morza, Nabiał, Oleje 
i  tłuszcze jadalne, Przetworzone owoce, warzywa, grzyby, nasiona 
roślin strączkowych, Galaretki, Dżemy, Marmolady, Kompoty, Pasty 
owocowe i  warzywne, Hummus, Soki roślinne do  gotowania, Sok 
pomidorowy do celów kulinarnych, Przeciery owocowe i warzywne, 
Pomidorowe koncentraty, Pulpa owocowa-miazga owocowa, Prze-
cier jabłkowy, Jogurt, Kefir, Potrawy gotowe na  bazie warzyw oraz 
mięsa, Żelatyna, Batony spożywcze na bazie orzechów, nasion oraz 
ziaren, Batony i batoniki na bazie owoców będące zamiennikami po-
siłków, Batony spożywcze na  bazie soi, 30 Dania gotowe oraz wy-
trawne przekąski na bazie makaronu, ryżu, Chrupki i chipsy zbożowe, 
serowe, kukurydziane, Krakersy, Liofilizowane danie na  bazie ryżu 
lub makaronu, Przekąski na bazie: kukurydzy, pszenicy, ryżu, tortilli, 
zbóż, mąki ziemniaczanej, zbóż i wyciśniętych ziaren zbóż, wieloziar-
niste, mąki zbożowej i sojowej, mąki kukurydzianej i ryżowej, musli, 
Wypieki i wyroby cukiernicze, Kawa, Herbata, Kakao, Czekolada pit-
na, Mrożone jogurty i sorbety, Lody, Aromaty do napojów inne niż 
esencje, Preparaty aromatyczne do żywności, Aromaty inne niż oleje 
esencyjne, Esencje do  żywności inne niż esencje eteryczne i  oleje 
aromatyczne, Sosy pomidorowe, Keczup-sos, Praliny, Przetworzone 
nasiona używane jako dodatki smakowe do żywności i napojów, Cu-
kry, Naturalne słodziki, Budynie i kisiele w proszku, Batony zbożowe 
i  energetyczne, Cukierki, Batony i  guma do  żucia, Batony czekola-
dowe, Batony na bazie zbóż, 32 Napoje bezalkoholowe, Soki, Wody, 
Bezalkoholowe napoje z soków owocowych, Bezalkoholowe wyciągi 
z owoców, Ekstrakty owocowe bezalkoholowe, Esencje do produkcji 
napojów, Jabłkowy sok, Koktajle bezalkoholowe, Preparaty do pro-
dukcji napojów, Syropy do  napojów, Napoje izotoniczne, Napoje 
serwatkowe, Nektary owocowe bezalkoholowe, Bezalkoholowe na-
poje z  soków owocowych, Soki owocowe, Soki warzywne-napoje, 
Sok pomidorowy-napój, Syropy do napojów, Sok jabłkowy, Aperitify 
bezalkoholowe, Napoje izotoniczne, Napoje proteinowe i  wzboga-
cone substancjami odżywczymi, Napoje energetyzujące, Napoje dla 
sportowców, 40 Usługi przetwarzania żywności i napojów, 43 Usługi 
gastronomii, Catering, Restauracje, Dostarczanie posiłków, Dokony-
wanie rezerwacji restauracji i posiłków, Doradztwo kulinarne, Infor-
macja o usługach restauracyjnych, Porady dotyczące przepisów ku-
linarnych, Usługi doradcze w  zakresie przygotowywania żywności, 
sztuki kulinarnej, Usługi informacji i doradztwa w zakresie dostarcza-
nia żywności i napojów, 44 Usługi informacji o zdrowym odżywaniu 
się, redukcji wagi ciała, pielęgnacji ciała, Doradztwo w zakresie diety, 
żywienia i odżywiania się, Dostarczanie informacji dotyczących zdro-
wia, Konsultacje w dziedzinie żywienia, Usługi dietetyków 

(111) 355937 (220) 2021 10 20 (210) 535478
(151) 2022 08 26 (441) 2022 05 02
(732) MYSZKA JOLANTA WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ 
INTERMEDIA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RIALTO
(510), (511) 9 Aparaty do projekcji przezroczy, film kinematograficzny, 
filmy rysunkowe animowane, filmowe urządzenia edytujące, ekrany 
projekcyjne, ekrany wideo, projektory, projektory wideo, projektory 
kinematograficzne, urządzenia systemów dźwiękowych stosowa-
nych w salach kinowych, symulatory ruchu publikacje elektroniczne, 
do  pobrania, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do  naucza-
nia], epidiaskopy [rzutniki], urządzenia do  cięcia filmów, urządzenia 
do  czyszczenia płyt fonograficznych, 16 Druki akcydensowe, kalen-
darze, foldery, prospekty, afisze, plakaty, publikacje drukowane, ma-
teriały piśmienne, materiały drukowane, 35 Impresariat w działalno-
ści artystycznej, obróbka tekstów, usługi reklamy w zakresie kultury 
i  rozrywki, Usługi w  zakresie pośrednictwa handlowego polegające 
na  kompleksowej ofercie: płyt kompaktowych, taśm muzycznych, 

kaset wideo, płyt fonograficznych, wydawnictw muzycznych, cza-
sopism i książek, Książek muzycznych, albumów, fotografii, plakatów 
oraz afiszy, nut, Doradztwo fachowe w  zakresie produkcji filmów 
reklamowych, reklamy kinowej, 41 Dostarczanie filmów, nie  do  po-
brania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na  żądanie, Dys-
trybucja filmów, Informacja o edukacji, Informacja o  imprezach roz-
rywkowych, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji 
elektronicznej, Montaż taśm wideo, Nagrywanie na taśmach wideo, 
Organizowanie i prowadzenie koncertów, festiwali, imprez artystycz-
nych i estradowych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko-
lenie], Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Produkcja filmów, innych niż 
reklamowe, Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicz-
nych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty re-
klamowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Spo-
rządzanie napisów [np  do  filmów], Studia filmowe, Udostępnianie 
filmów online nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicz-
nych [nie do pobrania], Usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], 
Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi pokazów 
filmowych, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Wynajem urządzeń 
kinematograficznych, Wypożyczanie filmów kinowych, Wypożycza-
nie nagrań dźwiękowych, Wypożyczanie kamer wideo, Wypożycza-
nie sprzętu audio, Wypożyczanie taśm wideo, obsługa i użytkowanie 
sal kinowych, organizacja imprez filmowych i  okołofilmowych, pro-
wadzenie przeglądów, festiwali i maratonów filmowych, organizacja 
wystaw i imprez kulturalnych, rezerwacja miejsc na spektakle i poka-
zy, usługi rozrywkowe świadczone za  pośrednictwem kina, opraco-
wywanie wersji dźwiękowej kopii filmowych, organizacja produkcji 
filmowej i  telewizyjnej, nagrań, Usługi w  zakresie wypożyczania: 
aparatów do projekcji przeźroczy, filmowych urządzeń edytujących, 
ekranów projekcyjnych, ekranów wideo, projektorów, projektorów 
wideo, projektorów kinematograficznych, urządzeń systemów dźwię-
kowych stosowanych w salach kinowych, publikacji elektronicznych, 
do pobrania, audiowizualnych urządzeń dydaktycznych [do naucza-
nia], epidiaskopów [rzutników], urządzeń do cięcia filmów, urządzeń 
do czyszczenia płyt fonograficznych, usługi w zakresie: filmów kine-
matograficznych, filmów rysunkowych animowanych 

(111) 355938 (220) 2020 09 30 (210) 518891
(151) 2021 02 23 (441) 2020 11 09
(732) KALWARCZYK MARIUSZ KAMAR, Izabelin C (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OkiemMaluszka www okiemmaluszka pl
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 12, 02 05 01, 02 05 02
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w  zakresie artykułów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie zabawek, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w  zakresie akcesoriów do  pielęgnacji dla ludzi, 
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie przybo-
rów higienicznych dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie książek, usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie wyrobów tekstylnych, usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie akcesoriów dla niemowląt 

(111) 355939 (220) 2021 10 18 (210) 535313
(151) 2022 04 20 (441) 2022 01 03
(732) EWERTOWSKI MATEUSZ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REHABILITACJA DOMOWA Mateusz Ewertowski
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(540) 

(591) niebieski, zielony, czerwony, szary, biały
(531) 02 01 16, 02 01 23, 02 01 30, 07 01 08, 27 05 01, 27 05 05, 
29 01 01, 29 01 03, 29 01 04, 29 01 06
(510), (511) 41 Treningi zdrowotne i treningi fitness, Udzielanie infor-
macji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony 
internetowej online, Usługi siłowni związane z treningiem siłowym, 
Usługi w zakresie treningu sprawności fizycznej, Trening jogi, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu treningowego, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu do treningu sportowego, Udostępnianie informacji do-
tyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, Usługi trenera 
osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi treningowe siłowe 
i  poprawiające kondycję, Usługi treningowe w  zakresie aerobiku, 
Usługi w zakresie treningu fizycznego, Prowadzenie treningów sztuk 
walki, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Doradztwo w zakre-
sie treningu fizycznego, Instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, 
Organizacja i przeprowadzanie programów treningów dla młodzie-
ży z zakresu piłki nożnej, Organizacja i przeprowadzanie programów 
treningów z  zakresu piłki nożnej, Organizacja i  przeprowadzanie 
programów treningów z  zakresu futbolu amerykańskiego, Trening 
medytacji, Trening osobisty [szkolenie], Trening rozwoju osobistego, 
Trening umiejętności zawodowych, Świadczenie usług edukacyj-
nych związanych z  dietą, Zapewnianie kursów edukacyjnych zwią-
zanych z dietą, Edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, Kursy boksu, 
Kursy instruktażowe, Kursy instruktażowe w  zakresie odchudzania, 
Kursy korespondencyjne, nauka na  odległość, Kursy samoświado-
mości [szkolenia], Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, 
Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Kursy szkoleniowe 
w zakresie rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, 
Kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem, Kursy szkoleniowe związane 
z medycyną, Prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, Za-
pewnianie kursów instruktażowych dla młodych ludzi, Zapewnianie 
kursów szkoleniowych w zakresie sportu, Zapewnianie kursów szko-
leniowych w zakresie samoświadomości, Zapewnianie kursów szko-
leniowych online, Zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia 
medycznego, Zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych, 44 
Rehabilitacja fizyczna, Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń 
fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Usługi oceny medycz-
nej świadczone dla pacjentów rehabilitowanych w celu prowadzenia 
leczenia i oceny jego efektywności, Opracowywanie indywidualnych 
programów rehabilitacji fizycznej, Zapewnianie obiektów i  sprzętu 
do rehabilitacji fizycznej, Masaże, Profesjonalne doradztwo związane 
z dietą, Usługi doradcze związane z dietą 

(111) 355940 (220) 2021 09 27 (210) 534420
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 04
(732) TARGET SERVICE RADOSŁAW J  FRONC SPÓŁKA JAWNA, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VINCI DINING
(510), (511) 16 Bony towarowe, Bony upominkowe, Katalogi, Gazety, 
Magazyny, Periodyki, Broszury, Ulotki, Materiały drukowane, Mate-
riały informacyjne, Papierowe materiały biurowe, Zaproszenia, 35 
Usługi w  zakresie programów lojalnościowych, Administrowanie 
programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, Za-
rządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom 
uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych 
kart członkowskich, Promowanie towarów i usług osób trzecich po-
przez dystrybucję kart rabatowych, Promowanie towarów i  usług 
innych podmiotów za pośrednictwem programów kart rabatowych, 
Administrowanie programami lojalności konsumenta, Administro-
wanie programami lojalnościowymi i  motywacyjnymi, Zarządzanie 
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, 

Zarządzanie programami lojalności klientów i  programami moty-
wacyjnymi, Obsługa programów lojalnościowych, Usługi admini-
stracyjne w zakresie kart lojalnościowych, Doradztwo organizacyjne 
dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, Organizowanie, 
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klien-
tów, Promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalno-
ściowych dla klientów, Organizowanie programów lojalnościowych 
do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, Usługi rekla-
mowe, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Kreowanie wizerunku 
towarów i  usług, 36 Wydawanie kuponów rabatowych, Udzielanie 
rabatów w  uczestniczących obiektach innych osób poprzez wyko-
rzystanie karty członkowskiej 

(111) 355941 (220) 2019 10 02 K (210) 538389
(151) 2022 05 25 (441) 2022 01 24
(732) AGAVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEQUILA ÁGUILA SUPERIOR
(540) 

(531) 27 05 01, 03 07 01, 03 07 16, 03 07 24, 03 11 01
(510), (511) 33 Napoje spirytusowe z agawy zgodne ze specyfikacją 
chronionego oznaczenia geograficznego „Tequila” 

(111) 355942 (220) 2021 12 22 (210) 538068
(151) 2022 06 20 (441) 2022 02 28
(732) LYCOPENE HEALTH  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LYCOPEN PRO ANTYOXIDANT DRINK LKPN PRO
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 26 04 02, 26 04 08, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Dietetyczna 
żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne napoje 
przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne substancje przy-
stosowane do celów medycznych, Balsamiczne, aromatyczne prepa-
raty do celów leczniczych, Preparaty biologiczne do celów medycz-
nych, Preparaty enzymatyczne do  celów medycznych, Preparaty 
farmaceutyczne, Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Lecznicze napary, 
nalewki, Wody mineralne do  celów leczniczych, Nalewki do  celów 
leczniczych, Napoje lecznicze, Oleje lecznicze, Suplementy mineral-
ne do żywności, Preparaty witaminowe, Wywary do celów farmaceu-
tycznych, Dodatki dietetyczne, Suplementy dietetyczne i odżywcze, 
Dodatki do żywności do celów dietetycznych i leczniczych, Żywność 
dla diabetyków, Żywność dla celów medycznych, Homogenizowana 
i liofilizowana żywność do celów medycznych, Uzupełniające dodat-
ki do żywności do celów medycznych, Lecznice preparaty stosowane 
jako dodatki do żywności dla ludzi, Nutraceutyki, Batony energety-
zujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżyw-
cze, 29 Mięso i  wyroby mięsne, Ryby, Owoce morza, Nabiał, Oleje 
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i  tłuszcze jadalne, Przetworzone owoce, warzywa, grzyby, nasiona 
roślin strączkowych, Galaretki, Dżemy, Marmolady, Kompoty, Pasty 
owocowe i  warzywne, Hummus, Soki roślinne do  gotowania, Sok 
pomidorowy do celów kulinarnych, Przeciery owocowe i warzywne, 
Pomidorowe koncentraty, Pulpa owocowa-miazga owocowa, Prze-
cier jabłkowy, Jogurt, Kefir, Potrawy gotowe na  bazie warzyw oraz 
mięsa, Żelatyna, Batony spożywcze na bazie orzechów, nasion oraz 
ziaren, Batony i batoniki na bazie owoców będące zamiennikami po-
siłków, Batony spożywcze na  bazie soi, 30 Dania gotowe oraz wy-
trawne przekąski na bazie makaronu, ryżu, Chrupki i chipsy zbożowe, 
serowe, kukurydziane, Krakersy, Liofilizowane danie na  bazie ryżu 
lub makaronu, Przekąski na bazie: kukurydzy, pszenicy, ryżu, tortilli, 
zbóż, mąki ziemniaczanej, zbóż i wyciśniętych ziaren zbóż, wieloziar-
niste, mąki zbożowej i sojowej, mąki kukurydzianej i ryżowej, musli, 
Wypieki i wyroby cukiernicze, Kawa, Herbata, Kakao, Czekolada pit-
na, Mrożone jogurty i sorbety, Lody, Aromaty do napojów inne niż 
esencje, Preparaty aromatyczne do żywności, Aromaty inne niż oleje 
esencyjne, Esencje do  żywności inne niż esencje eteryczne i  oleje 
aromatyczne, Sosy pomidorowe, Keczup-sos, Praliny, Przetworzone 
nasiona używane jako dodatki smakowe do żywności i napojów, Cu-
kry, Naturalne słodziki, Budynie i kisiele w proszku, Batony zbożowe 
i  energetyczne, Cukierki, Batony i  guma do  żucia, Batony czekola-
dowe, Batony na bazie zbóż, 32 Napoje bezalkoholowe, Soki, Wody, 
Bezalkoholowe napoje z soków owocowych, Bezalkoholowe wyciągi 
z owoców, Ekstrakty owocowe bezalkoholowe, Esencje do produkcji 
napojów, Jabłkowy sok, Koktajle bezalkoholowe, Preparaty do pro-
dukcji napojów, Syropy do  napojów, Napoje izotoniczne, Napoje 
serwatkowe, Nektary owocowe bezalkoholowe, Bezalkoholowe na-
poje z  soków owocowych, Soki owocowe, Soki warzywne-napoje, 
Sok pomidorowy-napój, Syropy do napojów, Sok jabłkowy, Aperitify 
bezalkoholowe, Napoje izotoniczne, Napoje proteinowe i  wzboga-
cone substancjami odżywczymi, Napoje energetyzujące, Napoje dla 
sportowców, 40 Usługi przetwarzania żywności i napojów, 43 Usługi 
gastronomii, Catering, Restauracje, Dostarczanie posiłków, Dokony-
wanie rezerwacji restauracji i posiłków, Doradztwo kulinarne, Infor-
macja o usługach restauracyjnych, Porady dotyczące przepisów ku-
linarnych, Usługi doradcze w  zakresie przygotowywania żywności, 
sztuki kulinarnej, Usługi informacji i doradztwa w zakresie dostarcza-
nia żywności i napojów, 44 Usługi informacji o zdrowym odżywaniu 
się, redukcji wagi ciała, pielęgnacji ciała, Doradztwo w zakresie diety, 
żywienia i odżywiania się, Dostarczanie informacji dotyczących zdro-
wia, Konsultacje w dziedzinie żywienia, Usługi dietetyków  

(111) 355943 (220) 2021 05 27 (210) 529587
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat sport
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 09, 26 04 03, 26 04 09, 26 01 01, 
26 01 03, 26 01 11
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Gazety, Czasopisma drukowa-
ne, Druki, Kalendarze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe drukowa-
ne, Katalogi, Komiksy, Fotografie, Notesy, Pióra [artykuły biurowe], 
Pióra na atrament, Pióra kulkowe, Pióra wieczne, Pióra żelowe, Długo-
pisy [artykuły biurowe], Długopisy kolorowe, Ołówki, Materiały do na-

uczania z wyjątkiem aparatów, Torby z papieru, Torby z tektury, Torby 
z tworzyw sztucznych, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe, 
Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, 35 Po-
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi wsparcia admi-
nistracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo i  konsultacje w  zakresie 
działalności gospodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej, Ba-
dania rynkowe, Analizy gospodarcze, Administrowanie działalnością 
gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Planowanie 
działalności gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, Au-
dyt działalności gospodarczej, Informacja o  działalności gospodar-
czej, handlu, reklamie, promocji, Agencje informacji handlowej, Orga-
nizacja wystaw handlowych, Organizacja targów handlowych, Usługi 
reklamowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usłu-
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we, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej, 
Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi 
komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi łącz-

ności poprzez terminale komputerowe, Usługi nadawania bezprze-
wodowego, Usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowanie połą-
czeń telekomunikacyjnych z  globalną siecią komputerową, Transfer 
strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja pro-
gramów 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 do-
stępu do sieci komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie emisji ra-
diowej i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów telewi-
zyjnych, Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawanie audio, 
wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącz-
nościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Przekaz satelitarny, Nada-
wanie i  transmisja programów radiowych, Nadawanie i  transmisja 
programów telewizyjnych, Nadawanie 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 te-
lewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], 
Usługi zapewniania dostępu do  treści, stron internetowych i  portali, 
Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań 
i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi 
wideo na  życzenie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego 
do programów radiowych, Agencje informacyjne, Przekazywanie i roz-
powszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci kompute-
rowych oraz Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie do-
stępu do  forów dyskusyjnych w  Internecie, Usługi teletechniczne, 
Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyj-
nych, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń służących 
do  komunikacji za  pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, 
Usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające na zapew-
nianiu infrastruktury technicznej, Usługi w zakresie prowadzenia stacji 
telewizyjnych polegające na  zapewnianiu infrastruktury technicznej, 
Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych programów telewizyj-
nych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnia-
nie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych transmitowa-
nych za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie i dystrybucja 
analogowych programów telewizyjnych przekazywanych za pośred-
nictwem połączenia przewodowego z  odbiornikami telewizyjnymi, 
Rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych 
przekazywanych za pośrednictwem połączenia przewodowego z od-
biornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie i  dystrybucja progra-
mów analogowych telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem 
nadajników naziemnych, Rozpowszechnianie i dystrybucja cyfrowych 
programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem nadaj-
ników naziemnych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne do-
tyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, Kształcenie, 
Edukacja, Usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunika-
cji elektronicznej, Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, 
Organizowanie konkursów i  wystaw edukacyjnych i  rozrywkowych, 
Działalność sportowa, Działalność kulturalna, Organizowanie wystaw, 
wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizowanie szkoleń, Orga-
nizowanie konferencji, Organizowanie sympozjów, Usługi wydawni-
cze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie 
tekstów elektronicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, 
Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów druko-
wanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie książek, Wyda-
wanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, 
Wydawanie periodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, 
Usługi sprzedaży programów radiowych, Wynajem stacji radiowych, 
Usługi sprzedaży programów telewizyjnych, Wynajem stacji telewi-
zyjnych, Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja programów 
radiowych, Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Usługi re-
porterskie, Studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia nagrań, Usługa 
prowadzenia portali internetowych w  zakresie: udostępniania zapi-
sów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i re-
pertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i  polskojęzycznych 
utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych pro-
gramów telewizyjnych i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, 
Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi stu-
dia nagrań, Usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów 
telewizyjnych i  radiowych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, 
Wypożyczanie nagrań wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, 
Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja progra-
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mów telewizyjnych, Dystrybucja programów radiowych, Gry ofero-
wane on-line, Usługi publikowania tekstów innych niż teksty reklamo-
we, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i  publikacji 
elektronicznych, w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług 

(111) 355945 (220) 2018 11 14 K (210) 537846
(151) 2022 07 05 (441) 2022 03 21
(732) V4 Holding, a s , Čadca (SK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) V4 Group LEGAL  TAX & AUDIT ADVISORY GROUP
(540) 

(531) 26 04 01, 27 05 01
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Admini-
stracja biznesowa, Usługi biurowe, Usługi reklamowe dotyczące nie-
ruchomości, 36 Finansowanie nieruchomości 

(111) 355946 (220) 2021 12 17 (210) 537835
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 11
(732) ROLMAR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płock (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rolnicy z ferajny
(510), (511) 9 Adaptery, Urządzenia audiowizualne, Sprzęt do komu-
nikacji, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 35 Usługi rekla-
mowe, marketingowe i promocyjne, 38 Bezprzewodowa transmisja 
i nadawanie programów telewizyjnych, Bezprzewodowy transfer da-
nych przez Internet, 41 Adaptacja i montaż kinematograficzny, Usłu-
gi edukacyjne, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42 Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych 

(111) 355947 (220) 2021 12 22 (210) 537997
(151) 2022 07 29 (441) 2022 04 11
(732) LECIEJEWSKI ARKADIUSZ ARMASZ, Pakosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Armasz
(540) 

(591) ciemnoczerwony
(531) 27 05 01, 27 05 05, 27 05 17, 26 11 03, 26 11 06, 26 11 08, 29 01 01
(510), (511) 7 Agregat do  uprawy bezorkowej, Agregat do  uprawy 
pożniwnej, Agregat uprawowo-siewny, Agregat do  uprawy ścier-
niskowej, Agregat do  uprawy talerzowej, Brona talerzowa, Brona 
talerzowa dwuśladowa asymetryczna, Brona talerzowa dwuślado-
wa symetryczna, Brona talerzowa jednorzędowa, Brona talerzowa 
podrywkowa, Brona talerzowa półzawieszana, Brona talerzowa skła-
dana, Brona talerzowa z siewnikiem nasion, Głębosz, Głębosz aktyw-
ny, Głębosz bierny, Głębosz jednozębowy, Głębosz trzyzębowy, Kul-
tywatory inne niż ręczne, Rozsiewacz jako sprzęt rolniczy w postaci 
przyczepy do traktorów, Rozsiewacz nawozu, Siewnik jako sprzęt rol-
niczy w postaci przyczepy do traktorów, Siewnik poplonu, Wał jako 
sprzęt rolniczy w postaci przyczepy do traktorów, Wał agregowany 
z broną, Wał posiewny, Wał spulchniający, Wał ugniatający, Zgrabiar-
ki jako sprzęt rolniczy w postaci przyczepy do traktorów, Zgrabiarki 
karuzelowe, 35 Handel maszynami rolniczymi, Handel agregatami 
do  uprawy bezorkowej, Handel bronami, Handel bronami talerzo-
wymi, Handel głęboszami, Handel kultywatorami, Handel rozsiewa-
czami, Handel rozsiewaczami, Handel siewnikami, Handel wałami, 
Handel zgrabiarkami, Handel internetowy maszynami rolniczymi 

(111) 355948 (220) 2021 12 31 (210) 538357
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) COOLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ENDORFY
(540) 

(531) 05 05 20, 27 05 01
(510), (511) 1 Pasta termoprzewodząca, 9 Słuchawki, Słuchawki 
do  gier, Nauszniki do  słuchawek, Zestawy słuchawkowe do  użytku 
z  komputerami, Mikrofony, Statywy mikrofonowe, Kable mikrofono-
we, Wysięgniki do  mikrofonów, Klawiatury komputerowe, Klawisze 
klawiatury komputerowej, Myszy komputerowe, Wymienne nóżki 
myszy, Podkładki pod mysz, Wsporniki na nadgarstki dla użytkowni-
ków myszy komputerowych, Podłokietniki do użytku z komputerami, 
Wsporniki montażowe przystosowane do  monitorów komputero-
wych, Wsporniki montażowe przystosowane do komputerów, Stojaki 
na  komputery specjalnie zaprojektowane do  przechowywania kom-
putera, drukarki i komputerowych urządzeń peryferyjnych, Uchwyty 
komputerowe, Podkładki chłodzące do notebooków, Stojaki przysto-
sowane do  tabletów, Obudowy komputerowe, Radiatory do  użytku 
w komputerach, Wentylatory wewnętrzne do komputerów, Zasilacze 
do komputerów, Wysokowydajny sprzęt komputerowy z wyspecjali-
zowanymi funkcjami zwiększającymi możliwości grania w  gry, Ramy 
monitorów komputerowych, Regulatory oświetlenia, Głośniki, Kom-
putery i sprzęt komputerowy, Wzmacniacze audio, Elektroakustyczne 
korektory częstotliwości, Zestawy na biurko lub zestawy samochodo-
we z wmontowanym głośnikiem, umożliwiające używanie telefonów 
komórkowych bez użycia rąk, Zasilacze sieciowe [transformatory], 
Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, Urządzenia optyczne, 
wzmacniacze i korektory, Zasilacze sieciowe, Audiowizualne zestawy 
słuchawkowe do grania w gry wideo, Części i akcesoria do urządzeń 
audio, mikrofony do urządzeń łączności, Słuchawki do gier z wirtual-
ną rzeczywistością, Radiatory, Korektory graficzne [urządzenia audio], 
Kable do  komputerów, Głośniki audio, Wentylatory do  procesorów 
głównych [CPU], Wzmacniacze dźwięku, Urządzenia mikrokompute-
rowe, Słuchawki bezprzewodowe, Wzmacniacze, Uchwyty do głośni-
ków, Uchwyty do kamer montowanych do kasków, Uchwyty na deskę 
rozdzielczą na  telefony komórkowe, Uchwyty na  deskę rozdzielczą 
do urządzeń nawigacyjnych, Uchwyty do korzystania z telefonów ko-
mórkowych bez użycia rąk, Podstawki pod telewizory, Ramy monta-
żowe do sprzętu komputerowego, Stojaki na sprzęt komputerowy, 20 
Biurka, Biurka komputerowe, Krzesła, Krzesła biurowe, Biurka do celów 
biurowych, Stoliki komputerowe, Meble szkolne, Podnóżki, Fotele z re-
gulowanym oparciem i podparciem dla nóg [meble], Meble do siedze-
nia, Biurka i stoły, Zagłówki [meble], Podłokietniki, Krzesła na kółkach, 
Stoły biurowe, Rozkładane fotele, Meble biurowe, Krzesła obrotowe, 
Fotele, Stoły, Podgłówki, wałki, Meble, Krzesła, fotele z  ruchomym 
oparciem, Meble komputerowe, Rozkładane fotele [do siedzenia i spa-
nia], Przenośne podkładki pod plecy do użycia z krzesłami, Poduszki
-podkładki na krzesła, Stojaki do komputerów, Stojaki ramowe, Stojaki, 
półki, Stojaki na lady, Stojaki wielofunkcyjne [meble], Wielopozycyjne 
stojaki [meble], Stojaki na głośniki [meble], 27 Maty pod krzesła [ochra-
niacze podłogi umieszczane pod krzesłem], 35 Informacja marketin-
gowa, Organizowanie imprez w  celach handlowych i  reklamowych, 
Promocja sprzedaży, Organizacja i  prowadzenie prezentacji produk-
tów, Prezentacje towarów i usług, Kampanie marketingowe, Organizo-
wanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, 
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz-
nej, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i  promocyjnych, 
Reklama i marketing, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne 

(111) 355949 (220) 2021 11 30 (210) 537113
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) KAPITAN NAVI ELŻBIETA STRAMEK I WALDEMAR KARPIŃSKI 
SPÓŁKA JAWNA, Trzebiatów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HAPPS
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(510), (511) 29 Filety rybne, Filety z wędzonego śledzia, Galaretki ryb-
ne, Gotowane ryby, Grillowane filety rybne, Konserwowane produk-
ty rybne w  słoikach, Konserwowane ryby, Konserwy rybne, Mączka 
rybna do  spożycia przez ludzi, Mrożone gotowane ryby, Mrożone 
produkty rybne, Pasta rybna, Posiłki chłodzone przygotowane z ryb, 
Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, Produkty z przetworzonej ryby 
do spożycia dla ludzi, Ryby, Ryby mrożone, Ryby marynowane, Ryby 
konserwowane, Ryby przetworzone, Ryby wędzone, Ryby w słoikach, 
Ryby w puszkach, Ryby solone, Ryby w oliwie z oliwek, Śledzie, nie-
żywe, Suszone mięso rybie, Żywność przygotowana z  ryb, Gotowe 
posiłki składające się głównie z ryb, Pasty z ryb, owoców morza i mię-
czaków, Pasty z ryb wędzonych, Ryba ugotowana i suszona, Ryby su-
szone, Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Żywność chłodzona 
składająca się głównie z ryb, Ryby w opakowaniach z tworzyw sztucz-
nych, Ryby w  olejach roślinnych, Przetworzone owoce morza, Kon-
serwowane produkty rybne w opakowaniach z tworzyw sztucznych, 
Konserwowe owoce morza, Mrożone owoce morza, Owoce morza 
[nieżywe], Owoce morza konserwowane, Potrawy rybne, Produkty 
z owoców morza, 40 Konserwowanie żywności, Mrożenie żywności, 
Przetwarzanie żywności, Przetwórstwo ryb, Puszkowanie żywności, 
Wędzenie ryb, Usługi konserwacji żywności, Konserwowanie ryb 

(111) 355950 (220) 2021 03 19 (210) 526395
(151) 2022 08 03 (441) 2021 05 17
(732) MARVIPOL W APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W APARTMENTS
(540) 

(591) brązowy, beżowy
(531) 26 04 18, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 16 Kalendarze, Ulotki, Katalogi, Informatory, Prospekty, 
Czasopisma, Wydawnictwa periodyczne i  nieperiodyczne, Doku-
mentacja projektowa: architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna 
i  instalacyjna na  nośnikach papierowych, w  tym na  kalce technicz-
nej, 37 Usługi deweloperskie w zakresie budownictwa, w tym usługi 
związane z  pracami wykonawczymi obiektów budowlanych, Nad-
zór budowlany, Usługi remontowe, Naprawy obiektów, Restauracja 
budynków, Konserwacja obiektów budowlano-mieszkaniowych, 
Budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infra-
strukturą, Roboty ziemne, Wykonywanie robót ogólnobudowlanych, 
konstrukcyjnych i montażowych, Usługi związane z rozbiórką i burze-
niem obiektów, Usługi związane z wykonywaniem wykopów i wier-
ceń geologiczno-inżynierskich, Wykonywanie instalacji elektrycz-
nych budynków i  budowli, Wykonywanie instalacji elektrycznych 
sygnalizacyjnych, Instalowanie dźwigów osobowych i  towarowych 
oraz ruchomych schodów, Wykonywanie pozostałych instalacji elek-
trycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyj-
nych, instalacji gazowych, Wynajem sprzętu budowlanego i burzące-
go wraz z  obsługą operatorską, Doradztwo budowlane, Informacja 
o powyższych usługach, 42 Usługi deweloperskie w zakresie projek-
towania budowlanego, urbanistycznego, architektonicznego i  tech-
nologicznego, Projektowanie konstrukcji, budynków, Wykonywanie 
badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownic-
twa, Usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, Ba-
dania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne 
oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji, Ekspertyzy inży-
nieryjne, Badania techniczne, Doradztwo w zakresie ochrony środo-
wiska, Dekoracja wnętrz, Planowanie urbanistyczne, Pomiary terenu, 
Projektowanie osiedli, Informacja o powyższych usługach 

(111) 355951 (220) 2022 05 17 (210) 543109
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 23
(732) ZAJĄC MARCIN, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SHINE
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usłu-
gi w  zakresie ozdabiania ciała, Kosmetyczne wykonywanie tatuaży 
za pomocą lasera, Laserowe usuwanie tatuaży, Przekłuwanie ciała, Salo-
ny tatuażu, Tatuowanie, Tatuowanie zwierząt w  celach identyfikacyj-
nych, Usługi w zakresie tatuażu, Usługi w zakresie kolczykowania ciała 
(piercing), Wynajem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, Wy-
najem generatorów wody wodorowej do  wanien, Wynajem pryszni-
ców, Wynajem sprzętu do  pielęgnacji skóry, Wynajem toalet przeno-
śnych, Wypożyczanie instalacji sanitarnych, Wypożyczanie maszyn 
i urządzeń do użytku w salonach piękności lub męskich zakładach fry-
zjerskich, Wypożyczanie obiektów i  urządzeń toaletowych, Wypoży-
czanie przenośnych urządzeń sanitarnych, Wypożyczanie urządzeń 
do ręczników na rolce, Wypożyczanie urządzeń do układania włosów, 
Analiza kolorów [usługi kosmetyczne], Analiza kosmetyczna, Depilacja 
woskiem, 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, Elektroliza do celów kosmetycznych, Elektroliza ko-
smetyczna, Elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, Fry-
zjerstwo, Fryzjerstwo męskie, Gabinety pielęgnacji skóry, Higiena i pie-
lęgnacja urody, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Usługi w zakresie 
opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, 
Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Usługi salonów oferujących opa-
lanie natryskowe, Usługi masażu w trakcie ciąży, Usługi masażu stóp, 
Usługi konsultacji związane z masażami, Udzielanie informacji związa-
nych z  tradycyjnym masażem japońskim, Tradycyjny masaż japoński, 
Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Masaże, Masaż 
tkanek głębokich, Masaż tajski, Masaż sportowy, Masaż shiatsu, Masaż 
i  masaż terapeutyczny shiatsu, Masaż gorącymi kamieniami, Masaż 
koni, Masaż dla psów, Masaż, Informacje dotyczące masażu, Kosme-
tyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, Kosmetyczny zabieg lasero-
wy skóry, Laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, Usługi solariów 
i  salonów oferujących zabiegi brązujące, Usługi w  zakresie zabiegów 
upiększających, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Usłu-
gi zabiegów na cellulitis, Usługi zabiegów na cellulit, Usługi zabiegów 
pielęgnacji twarzy, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi higieniczne dla ludzi, 
Zabiegi higieniczne dla zwierząt, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosme-
tyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne 
dla włosów, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Zabiegi terapeutyczne dla 
twarzy, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt, Zabiegi pielęgnacyjne zwie-
rząt domowych, Zabiegi pielęgnacji urody, Zabiegi kosmetyczne 
na ciało, twarz i włosy, Higiena i pielęgnacja urody zwierząt, Leczenie 
i  pielęgnacja z  zastosowaniem biorezonansu, Medyczna pielęgnacja 
stóp, Pielęgnacja ogrodów, Pielęgnacja ogrodów lub rabat kwiato-
wych, Pielęgnacja stóp, Pielęgnacja trawników, Pielęgnacja urody, Pie-
lęgnacja urody dla ludzi, Pielęgnacja urody zwierząt, Podkuwanie koni 
i pielęgnacja kopyt końskich, Usługi doradcze związane z pielęgnacją 
skóry, Usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, Usuwanie cellulitu 
z ciała, Usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, Usuwanie chwa-
stów dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi medyczne związa-
ne z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi ludzkiej, Usługi me-
dyczne związane z  usuwaniem, leczeniem i  przetwarzaniem krwi 
pępowinowej, Usługi medyczne związane z  usuwaniem, leczeniem 
i przetwarzaniem komórek ludzkich, Usługi medyczne związane z usu-
waniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych, Usługi 
medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem szpiku 
kostnego, Laserowe usuwanie żylaków, Laserowe usuwanie grzyba pal-
ców nóg, Kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, Kosme-
tyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Usługi doradcze w zakre-
sie usuwania zbędnego owłosienia na  ciele, Usługi laserowego 
usuwania owłosienia, Usługi w  zakresie trwałego usuwania i  redukcji 
owłosienia, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Terapia z udziałem zwie-
rząt [zooterapia], Terapia w  zakresie rzucenia palenia, Terapia sztuką, 
Terapia tańcem, Terapia psychologiczna dla małych dzieci, Terapia po-
znawczo-behawioralna (ang  cognitive-behavioral therapy – CBT), Tera-
pia polegająca na skrobaniu [GuaSha], Terapia mowy i słuchu, Terapia 
mowy, Terapia Gua Sha polegająca na skrobaniu skóry, Terapia falą ude-
rzeniową, Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT), Terapia ciepłem 
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[medyczna], Terapia antynikotynowa, Terapia ajurwedyjska, Poradnic-
two związane z terapią zajęciową, Zdalne monitorowanie danych me-
dycznych do diagnozowania medycznego i leczenia, Zapewnianie za-
plecza medycznego podczas imprez sportowych, Zapewnianie 
leczenia medycznego, Wypożyczanie urządzeń i instalacji w dziedzinie 
technologii medycznej, Wypożyczanie sprzętu medycznego i służące-
go ochronie zdrowia, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Wypożycza-
nie medycznych urządzeń rentgenowskich, Wypożyczanie maszyn 
i  urządzeń medycznych, Wypożyczanie instrumentów medycznych, 
Wynajem urządzeń medycznych, Wynajem sprzętu do celów medycz-
nych, Wynajem łóżek specjalnie skonstruowanych do leczenia medycz-
nego, Wynajem butelek i pojemników zawierających gaz do celów me-
dycznych, Wykonywanie badań medycznych, Wydawanie raportów 
medycznych, Usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycznych, 
Usługi w  zakresie przygotowywania raportów medycznych, Usługi 
w zakresie medycznej pielęgnacji jamy ustnej, Usługi w zakresie medy-
cyny regeneracyjnej, Usługi w zakresie medycyny i zdrowia związane 
z DNA, genetyką i testami genetycznymi, Usługi w zakresie medycyny 
sportowej, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi w zakresie 
badań medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej, Usługi 
w zakresie analiz medycznych, Usługi ultrasonograficzne dla celów me-
dycznych, Usługi udostępniania placówek medycznych, Usługi spa me-
dycznych, Usługi przenośnych klinik medycznych, Usługi poradnictwa 
medycznego, Usługi pomocy medycznej, Usługi opieki medycznej 
świadczone przez kliniki i szpitale, Usługi opieki medycznej świadczone 
przez uzdrowiska [spa], Usługi opieki medycznej, Usługi opieki dziennej 
w klinikach medycznych nad chorymi dziećmi, Usługi oceny medycznej 
świadczone dla pacjentów rehabilitowanych w celu prowadzenia lecze-
nia i oceny jego efektywności, Usługi oceny medycznej, Usługi obrazo-
wania medycznego, Usługi medycznych badań przesiewowych w dzie-
dzinie astmy, Usługi medyczne w  zakresie wydawania orzeczeń 
lekarskich na odległość [tele-reporting], Usługi medyczne w zakresie 
pielęgniarstwa, Usługi medyczne w  zakresie badań przesiewowych 
w dziedzinie leczenia bezdechu sennego, Usługi medyczne w zakresie 
badań przesiewowych w  dziedzinie bezdechu sennego, Usługi me-
dyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, Usługi medyczne w za-
kresie badań przesiewowych związanych z chorobami układu sercowo
-naczyniowego, Usługi medyczne w  zakresie cukrzycy, Usługi 
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi medyczne w zakre-
sie leczenia chorób ciała ludzkiego, Usługi medyczne w zakresie lecze-
nia skóry, Usługi medyczne w dziedzinie onkologii, Usługi medyczne 
w  dziedzinie nefrologii, Usługi medyczne, mianowicie zapłodnienie 
in  vitro, Usługi medyczne dotyczące leczenia raka skóry, Usługi me-
dyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, Usługi medyczne, 
Usługi medycyny alternatywnej, Usługi leczenia medycznego świad-
czone przez domy opieki, Usługi laboratoriów medycznych w zakresie 
analizy próbek pobranych od pacjentów, Usługi laboratoriów medycz-
nych w zakresie analizy próbek krwi pobranych od pacjentów, Usługi 
kurortów [medyczne], Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi klinik 
medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi klinik medycznych, Usługi in-
formacyjne w zakresie opieki medycznej, Usługi informacji medycznej 
świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi informacji medycznej, 
Usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pa-
cjentów, Usługi farm zdrowia [medyczne], Usługi doradztwa medycz-
nego świadczone przez domy opieki, Usługi doradztwa dietetycznego 
[medyczne], Usługi doradcze związane z usługami medycznymi, Usługi 
doradcze w  zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], Usługi doradcze 
w  zakresie przyrządów medycznych, Usługi doradcze i  informacyjne 
dotyczące produktów medycznych, Usługi doradcze dotyczące apara-
tury i przyrządów medycznych, Usługi doradcze dotyczące problemów 
medycznych, Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi do-
mów opieki nad ludźmi starszymi z opieką pielęgniarska lub medyczną, 
Usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych, 
Usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych dla 
osób potrzebujących, Usługi banku kultur komórkowych do  celów 
transplantacji medycznej, Usługi badań medycznych związane z  dia-
gnozowaniem i leczeniem chorób, Usługi analiz medycznych do celów 
diagnostycznych i  leczniczych świadczone przez laboratoria medycz-
ne, Usługi analiz medycznych związanych z leczeniem osób, Usługi ana-
liz medycznych związane z leczeniem pacjentów, Usługi analiz medycz-
nych związane z  leczeniem osób, świadczone przez laboratorium 
medyczne, Usługi analiz medycznych związane z  diagnozowaniem 
raka, Usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem i progno-
zowaniem dotyczącym nowotworów, Udzielanie wiadomości i  infor-
macji w dziedzinie medycyny, Udzielanie porad medycznych w zakre-

sie redukcji masy ciała, Udzielanie informacji żywieniowych w zakresie 
żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów medycznych, 
Udzielanie informacji żywieniowych w  zakresie napojów do  redukcji 
masy ciała do  celów medycznych, Udzielanie informacji związanych 
z usługami medycznymi, Udzielanie informacji w zakresie wypożycza-
nia maszyn i aparatury medycznej, Udzielanie informacji medycznych 
w  zakresie trucizn, Udostępnianie raportów dotyczących badań me-
dycznych osób, Udostępnianie wsparcia medycznego przy monitoro-
waniu pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, Udzielanie infor-
macji dotyczących medycyny, Udzielanie informacji medycznej, 
Udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, 
Udostępnianie informacji medycznych w zakresie dermatologii, Udo-
stępnianie informacji medycznych w  zakresie geriatrii, Świadczenie 
usług w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej online, z wy-
jątkiem stomatologii, Świadczenie usług przez domy opieki nad star-
szymi ludźmi z opieką pielęgniarska lub medyczną, Świadczenie usług 
medycznych, Świadczenie pomocy medycznej, Przygotowywanie ra-
portów dotyczących kwestii medycznych, Przygotowywanie profilów 
psychologicznych do  celów medycznych, Przeprowadzanie testów 
psychometrycznych do  celów medycznych, Przeprowadzanie testów 
psychologicznych do  celów medycznych, Przeprowadzanie badań 
na sen do celów diagnostyki lub leczenia medycznego, Przeprowadza-
nie badań medycznych, Porady medyczne dla osób niepełnospraw-
nych, Prowadzenie placówek medycznych, Porady i doradztwo w za-
kresie stylu życia do  celów medycznych, Poradnictwo medyczne 
związane ze stresem, Poradnictwo medyczne związane z utratą słuchu, 
Poradnictwo medyczne, Pomoc medyczna w nagłych wypadkach, Po-
moc medyczna, Organizowanie leczenia medycznego, Medyczna opie-
ka pielęgniarska, Opieka medyczna i  zdrowotna, Opieka medyczna 
i analizy związane z leczeniem pacjenta, Obrazowanie rentgenowskie 
do celów medycznych, Obrazowanie optyczne do użytku w diagnosty-
ce medycznej, Medyczne badania osób, Konsultacje medyczne, Kompi-
lacja raportów medycznych, Kliniki medyczne, Informacja medyczna, 
Doradztwo w  zakresie potrzeb medycznych osób starszych, Doradz-
two w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwa-
lifikowany personel medyczny, Doradztwo medyczne w  zakresie re-
dukcji masy ciała, Doradztwo medyczne w  zakresie dermatologii, 
Doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, Doradztwo medyczne w za-
kresie ciąży, Doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowied-
nich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla osób 
niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek, Doradztwo do-
tyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, Doradz-
two dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości medycz-
nych, Domy opieki nad starszymi ludźmi z  opieką pielęgniarska lub 
medyczną, Badanie leków w celach medycznych, Badanie leków, alko-
holu i  DNA do  celów medycznych, Badania rentgenowskie w  celach 
medycznych, Badania na  obecność alkoholu do  celów medycznych, 
Badania medyczne w  celach diagnostycznych lub leczenia, Badania 
medyczne, Badania genetyczne do celów medycznych, Badania DNA 
do  celów medycznych [badania przesiewowe], Analizy medyczne 
do diagnostyki i leczenia ludzi, Analiza zachowania do celów medycz-
nych, Analiza tkanek ludzkich do celów leczenia medycznego, Analiza 
surowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego, Ambulatoryjna opie-
ka medyczna, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie 
rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi weterynaryjne, 
Opieka nad zwierzętami, Usługi chirurgów weterynarzy, Usługi w za-
kresie pielęgnacji zwierząt domowych, Manicure, Usługi manicure, 
Usługi manicure i pedicure, Usługi manicure świadczone podczas wizyt 
domowych, Usługi pedicure, Usługi w zakresie pielęgnacji urody świad-
czone przez uzdrowisko [spa], Usługi w zakresie pielęgnacji skóry gło-
wy, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi doradcze dotyczące pie-
lęgnacji urody, Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi 
konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi kosmetyczne w za-
kresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska typu SPA, Usługi 
kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi pielęgnacji ogródków, Usługi 
pielęgnacji paznokci rąk, Usługi pielęgnacji paznokci, Usługi pielęgnacji 
roślin [usługi ogrodnicze], Usługi pielęgnacji stóp, Usługi pielęgnacji 
trawników, Usługi pielęgnacji urody, Usługi pielęgnacji urody, w szcze-
gólności w zakresie rzęs, Usługi salonów pielęgnacji paznokci, Usługi 
w  zakresie higieny i  pielęgnacji urody, Usługi w  zakresie pielęgnacji 
twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji psów, Usługi w zakresie pielęgna-
cji włosów, Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, Zdrowot-
ne usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopo-
czucia ciała i ducha, Usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów 
u ludzi, Usługi woskowania ciała ludzkiego, Usługi opalania natrysko-
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wego dla ciała ludzkiego, Ozdabianie ciała, Nakładanie produktów ko-
smetycznych na  ciało, Leczenie w  zakresie kontroli wagi ciała, Usługi 
badań przesiewowych w celu wykrycia raka piersi, Usługi badań prze-
siewowych w celu wykrycia raka prostaty, Usługi badań przesiewowych 
w celu wykrycia raka jąder, Usługi badań przesiewowych w celu wykry-
cia raka jelit, Usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki 
macicy, Oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób, Usługi lasero-
wej korekty wzroku, Usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, 
Usługi w  zakresie patologii związane z  leczeniem osób, Usługi analiz 
laboratoryjnych związanych z leczeniem zwierząt, Usługi analiz labora-
toryjnych związanych z leczeniem ludzi, Udzielanie informacji związa-
nych z  leczeniem przemieszczonych stawów, skręceń lub złamanych 
kości, Leczenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań kości lub podob-
nych urazów (judo-seifuku), Leczenie z zastosowaniem komórek uzy-
skanych w drodze hodowli, Leczenie uzależnienia od narkotyków, Le-
czenie uzależnień, Leczenie psychologiczne, Leczenie pacjentów 
uzależnionych od substancji narkotycznych, Leczenie pacjentów uza-
leżnionych od narkotyków, Leczenie odwykowe pacjentów nadużywa-
jących środki odurzające, Leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, 
Leczenie bezpłodności, Leczenie alergii, Usługi salonu opalania natry-
skowego, Usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, Usługi salonu fry-
zjerskiego dla dzieci, Usługi salonów piękności dla zwierząt domowych, 
Usługi salonów piękności, Męskie salony fryzjerskie, Salony fryzjerskie, 
Salony kosmetyczne do strzyżenia peruk, Salony piękności, Świadcze-
nie usług przez salony piękności, Udzielanie informacji związanych 
z  usługami salonów piękności, Usługi męskich salonów fryzjerskich, 
Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla służb woj-
skowych, Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, Usługi salonów fryzjer-
sko-kosmetycznych, Usługi doradcze związane z  opieką nad rybami, 
Usługi doradcze związane z opieką nad zwierzętami domowymi, Usłu-
gi doradcze związane z opieką nad zwierzętami, Domowa opieka pielę-
gniarska, Opieka nad ptakami, Opieka nad rybami, Opieka paliatywna, 
Opieka pielęgniarska, Opieka psychologiczna, Opieka zdrowotna doty-
cząca gimnastyki korekcyjnej, Opieka zdrowotna w postaci organizacji 
ochrony zdrowia (HMO), Opieka zdrowotna w  zakresie chiropraktyki, 
Opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, Opieka zdrowotna 
związana z hydroterapią, Opieka zdrowotna związana z akupunkturą, 
Opieka zdrowotna związana z homeopatią, Opieka zdrowotna związa-
na z głodówką, Opieka zdrowotna związana z osteopatią, Opieka zdro-
wotna związana z naturopatią, Usługi doradcze związane z opieką nad 
ptakami, Informacje związane z krwiodawstwem 
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(540) Nagi Instynkt Przetrwania
(510), (511) 28 Gry planszowe, Gry karciane, Gry towarzyskie, Gry to-
warzyskie na przyjęcia 

(111) 355953 (220) 2022 02 24 (210) 540265
(151) 2022 09 08 (441) 2022 05 09
(732) LAVA THERMALTUB LTD, Londyn (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAVA wanny termalne
(540) 

(591) czarny, czerwony, pomarańczowy, niebieski
(531) 26 01 06, 24 17 02, 26 13 25, 12 03 03, 27 05 01, 29 01 14

(510), (511) 11 Wanny, Wanny łazienkowe, Wanny łazienkowe (Wy-
posażenie-), Wanny spa, Wanny spa do  stóp, Wanny prysznicowe, 
Wanny z hydromasażem, Wanny z natryskiem, Wanny z siedziskiem, 
Wanny z systemem hydromasażu, Wanny z wirami wodnymi, Wanny 
termiczne, Wanny z bocznym wejściem dla osób niepełnosprawnych 
fizycznie, Wanny z dyszami powietrznymi, Grzejniki do saun, Instala-
cje do sauny, Kamienie do sauny, Łaźnie parowe, sauny i wyposażenie 
spa, Sauny, Piece saunowe, Urządzenia do  ogrzewania saun, Urzą-
dzenia do  sauny, Urządzenia podgrzewające do  basenów, Urządze-
nia do  chlorowania basenów, Spa [baseny podgrzewane], Kotły ga-
zowe do ogrzewania basenów, Baseny termalne, Filtry do basenów, 
Filtry do  użytku w  basenach, Instalacje do  podgrzewania basenów, 
Instalacje oświetleniowe do basenów zamontowane pod wodą, Szaf-
ki do  mycia basenów medycznych [części instalacji dostarczającej 
wodę], 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wannami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  wannami prysznicowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wannami z hydromasażem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z jacuzzi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z wannami spa, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  saunami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  urządzeniami 
do  saun, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  piecami sauno-
wymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku grzejnikami do saun, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z instalacjami do saun, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wannami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z wannami prysznicowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  wannami z  hydromasażem, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z jacuzzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wannami spa, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  saunami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w  związku z  urządzeniami do  saun, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z piecami saunowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z grzejnikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku grzejnikami 
do saun, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami do saun 

(111) 355954 (220) 2022 02 18 (210) 540087
(151) 2022 07 14 (441) 2022 03 14
(732) KAMIŃSKA BEATA RACHKART, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RK Rachkart Beata Kamińska
(540) 

(591) beżowy, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 Księgowość, Księgowość administracyjna, Skompu-
teryzowana księgowość, Księgowanie kosztów, Księgowość i  ra-
chunkowość, Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, Usługi 
biznesowe biegłych księgowych, Księgowość i  prowadzenie ksiąg, 
Rachunkowość, księgowość i audyt, Rachunkowość, w szczególności 
księgowość, Doradztwo z zakresu księgowości, Doradztwo księgowe 
w zakresie podatków, Usługi księgowania kosztów opłat szkolnych, 
Usługi księgowe w zakresie funduszy emerytalnych, Usługi księgo-
we związane ze ściąganiem należności, Usługi w zakresie księgowo-
ści i  rachunkowości, Usługi konsultingowe w  zakresie księgowości 
podatkowej, Doradztwo księgowe w  zakresie sporządzania zeznań 
podatkowych, Usługi księgowe na  potrzeby fuzji i  przejęć, Prowa-
dzenie księgowości w zakresie elektronicznego transferu funduszy, 
Skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, Prowadzenie re-
jestrów firm, Rachunkowość, Skomputeryzowana rachunkowość, Ra-
chunkowość komputerowa, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], 
Planowanie podatkowe [rachunkowość], Przygotowanie skompu-
teryzowanej rachunkowości, Przygotowywanie wymiaru podatku 
[rachunki], Rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, Dostar-
czanie raportów dotyczących informacji rachunkowych, Zarządzanie 
rachunkami firm, Zarządzanie rachunkowością, Wystawianie rachun-
ków, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], Usługi 
w  zakresie rachunkowości śledczej, Usługi doradcze dotyczące ra-
chunkowości handlowej, Doradztwo i informacja dotycząca rachun-
kowości, Usługi rachunkowości w zakresie czesnego, Skomputeryzo-
wane ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], Rachunkowość 
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na rzecz osób trzecich, Udostępnianie informacji dotyczących kont 
[rachunkowość], Przygotowywanie zeznań podatkowych i  doradz-
two podatkowe, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Usługi wy-
pełniania zeznań podatkowych, Przygotowywanie i wypełnianie ze-
znań podatkowych, Porady związane z przygotowywaniem zeznań 
podatkowych, Przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych 
na  rzecz przedsiębiorstw, Usługi w  zakresie procesów związanych 
z  deklaracjami podatkowymi, Usługi w  zakresie rozliczeń, Usługi 
w zakresie rozliczeń medycznych świadczone na rzecz szpitali, Usłu-
gi w  zakresie rozliczeń medycznych świadczone na  rzecz lekarzy, 
Usługi w zakresie rozliczeń świadczone w dziedzinie służby zdrowia, 
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
Usługi w zakresie rozliczeń świadczone w sektorze energetycznym, 
Przygotowanie listy płac, Sporządzanie listy płac, Przygotowywanie 
pakietów płacowych, Komputerowe sporządzanie listy płac, Usługi 
w zakresie sporządzania listy płac, Pomoc w sporządzaniu listy płac, 
Usługi przetwarzania danych w  dziedzinie listy płac, Usługi dorad-
cze w  zakresie sporządzania listy płac, Sporządzanie listy płac [dla 
osób trzecich], Administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich, 
Przetwarzanie danych z  listy płac [dla osób trzecich], Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu określenia 
struktury płacy i  stanowisk, Doradztwo w  zakresie działalności go-
spodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk 
poprzez ocenianie stanowisk, Administracyjne zarządzanie przed-
siębiorstwami handlowymi, Zapewnienie personelu administracyj-
nego, Obsługa administracyjna firm na  zlecenie, Usługi wsparcia 
administracyjnego i  przetwarzania danych, Pomoc w  prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, Usługi w zakresie rejestrowania pracowników, Pro-
wadzenie rejestrów firm [dla osób trzecich], Spełnianie funkcji działu 
kadr dla osób trzecich, Usługi w zakresie wyszukiwania kadry kierow-
niczej, Doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, Usługi dotyczące 
rekrutacji kadry pracowniczej, Usługi w zakresie wyszukiwania i za-
trudniania kadry kierowniczej, Usługi w  zakresie sporządzania listy 
płac, Pomoc w  sporządzaniu listy płac, Usługi doradcze w  zakresie 
sporządzania listy płac, Usługi przetwarzania danych w  dziedzinie 
listy płac, Administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich, Do-
radztwo w  zakresie działalności gospodarczej świadczone w  celu 
określenia struktury płacy i stanowisk, Przetwarzanie danych z listy 
płac [dla osób trzecich], Doradztwo w  zakresie działalności gospo-
darczej świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk po-
przez ocenianie stanowisk, Sporządzanie listy płac, Przygotowanie 
listy płac, Sporządzanie listy płac [dla osób trzecich] 

(111) 355955 (220) 2022 03 04 (210) 540623
(151) 2022 08 04 (441) 2022 04 19
(732) POLSKIE EPŁATNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tajęcina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pep Online
(540) 

(591) zielony, biały, czerwony, czarny
(531) 27 05 01, 27 05 24, 29 01 14, 26 01 01, 26 01 03, 26 01 18, 
26 11 01, 26 11 08
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe umożliwiające prze-
twarzanie opłat elektronicznych, platformy oprogramowania kom-
puterowego, oprogramowanie dla urządzeń mobilnych do realizacji 
płatności elektronicznych, oprogramowanie komputerowe umożli-
wiające integrację terminali płatniczych z systemami kasowymi oraz 
obsługę faktur, oprogramowanie umożliwiające dokonanie płatności 
w różnych walutach, terminale płatnicze, oprogramowanie do obsłu-
gi kart przedpłaconych, czytniki, elektroniczne terminale płatnicze, 
terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, przewodowe i bez-
przewodowe komputerowe urządzenia peryferyjne, mobilne aplika-
cje, sprzęt przetwarzający dane i  komputery do  umożliwiania płat-

ności online, części i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych 
towarów, 35 Zarządzanie komputerowymi bazami danych, skompu-
teryzowane zarządzanie danymi pozyskanymi za  pośrednictwem 
Internetu, 36 Usługi finansowe umożliwiające dokonywanie bezkon-
taktowych płatności mobilnych w  punktach sprzedaży detalicznej, 
online i hurtowej, usługi związane z dokonywaniem płatności on-li-
ne, płatności cyklicznych, obsługa kart płatniczych, usługi banko-
wości kupieckiej, elektroniczne transakcje pieniężne, elektroniczne 
transakcje za pomocą kart kredytowych, kart bankowych, kart kre-
dytowych, kart debetowych, kart płatniczych, kart przedpłaconych, 
udostępnianie wielu opcji płatniczych za  pośrednictwem terminali 
elektronicznych obsługiwanych samodzielnie przez klientów, trans-
fer pieniądza elektronicznego, finansowe usługi w zakresie przedpła-
cania, usługi zwrotu kosztów za transakcje internetowe, doradztwo 
finansowe w  zakresie przeprowadzania bezgotówkowych trans-
akcji płatniczych, rozliczanie i  uzgadnianie transakcji finansowych 
za  pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi 
finansowe w zakresie umożliwiania transferu środków pieniężnych, 
usługi informacyjne i doradcze w zakresie uprzednio wymienionych 
usług, Doradztwo w  zakresie płatności internetowych oraz usług 
finansowych świadczonych przez Internet, 38 Przesyłanie informa-
cji dotyczących usług finansowych przez Internet, usługi łączności 
elektronicznej w zakresie przygotowywania informacji finansowych, 
udostępnianie urządzeń transmisyjnych umożliwiających wymianę 
danych dotyczących finansów drogą elektroniczną, Udostępnianie 
komputerowych baz danych dotyczących działalności finansowej, 
42 Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowe-
go dla usług finansowych, Instalacje i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, projektowanie i  opracowywanie interfejsów pro-
gramowania aplikacji, Usługi w  zakresie pomocy technicznej w  za-
kresie rozwiązywania problemów dotyczących oprogramowania 
komputerowego 

(111) 355956 (220) 2022 03 09 (210) 540751
(151) 2022 08 08 (441) 2022 04 04
(732) SAS-BADOWSKI MACIEJ, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYŻSZA INŻYNIERSKA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 
I ORGANIZACJI PRACY W RADOMIU 1 29 300
(540) 

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 26 03 12, 26 05 12, 27 05 01, 29 01 12, 27 07 01
(510), (511) 36 Administrowanie domami czynszowymi, Administro-
wanie inwestycjami, Administrowanie nieruchomościami, Admini-
strowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Wy-
najmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], Finansowe 
zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, Usługi w zakresie 
nieruchomości związane z  zarządzaniem inwestycjami w  majątek 
nieruchomy, Wycena i  zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie 
budynkami, Zarządzanie domami, Zarządzanie finansowe projekta-
mi budowlanymi, Zarządzanie finansowe projektami renowacji bu-
dynków, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Usługi agencji 
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Finanso-
wanie nieruchomości, Ocena i  wycena nieruchomości, Planowanie 
inwestycji w  nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nierucho-
mości, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi 
konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie nierucho-
mości, Usługi wyceny nieruchomości, Usługi zarządzania inwesty-
cjami w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem i nie-
ruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami w  zakresie 
kompleksów budynków, Wycena nieruchomości, Zarządzanie nie-
ruchomościami, 41 Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne 
lub szkoleniowe), Edukacja [nauczanie], Edukacja w dziedzinie bez-
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pieczeństwa i  higieny pracy, Usługi edukacyjne świadczone przez 
szkoły wyższe, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły średnie 
wyższego poziomu, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły, 
Prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie szkoły wyższej, 
Zapewnianie testów edukacyjnych i  ocen w  formie komputerowej, 
Usługi szkoleniowe w dziedzinie edukacji komputerowej, Usługi edu-
kacyjne dotyczące oprogramowania komputerowego, Usługi eduka-
cyjne dotyczące zastosowania oprogramowania komputerowego, 
Informacja dotycząca edukacji udzielana on-line z  komputerowej 
bazy danych lub z  Internetu, Komputerowe przygotowanie mate-
riałów do publikacji, Kursy szkoleniowe w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Szkolenia komputerowe, Organizowanie i obsługa 
konferencji, Organizowanie i  prowadzenie konferencji, kongresów 
i sympozjów, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie książek 
edukacyjnych, Publikowanie książek i recenzji, Organizacja i przepro-
wadzanie seminariów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie 
zjazdów, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyj-
nych, Tłumaczenia, Badania edukacyjne, 42 Prace badawczo-rozwo-
jowe dla osób trzecich, Oceny w dziedzinie nauki wykonywane przez 
inżynierów, Badania w dziedzinie nauki prowadzone przez inżynie-
rów, Badania i analizy naukowe, Doradztwo w dziedzinie analizy sys-
temów komputerowych, Przemysłowe analizy i usługi badawcze 

(111) 355957 (220) 2022 03 09 (210) 540752
(151) 2022 08 08 (441) 2022 04 04
(732) CHECKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) checking
(540) 

(591) granatowy, żółty
(531) 16 03 17, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospo-
darczej, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Biznesowe usłu-
gi doradcze i  konsultacyjne, Usługi doradcze w  zakresie działalności 
gospodarczej, 36 Usługi doradztwa związane z  finansowaniem robót 
budowlanych oraz projektów z  zakresu infrastruktury, Przygotowy-
wanie raportów finansowych związanych z  finansowaniem projektów 
budowlanych, Sporządzanie raportów finansowych w  zakresie projek-
tów budowlanych, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe 
i  wyburzeniowe, Budowa autostrad, Budowa budynków mieszkalnych 
i komercyjnych, Budowa dróg, Budowa jezdni, Budowa nieruchomości 
komercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa nierucho-
mości przemysłowych, Budownictwo, Doradztwo dotyczące budownic-
twa mieszkalnego i budynków, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], 
Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Rozbiórka budynków, Roz-
biórka konstrukcji, Rozbiórka zakładów przemysłowych, Burzenie kon-
strukcji, Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, Usługi budowlane, 
Konserwacja budynków, Konstruowanie budynków mieszkalnych i han-
dlowych, Usługi doradcze związane z wyburzaniem budynków, 42 Usługi 
naukowe i technologiczne, Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo 
w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, Opracowanie 
projektów technicznych w  dziedzinie budownictwa, Opracowywanie 
projektów technicznych, Opracowywanie projektów budowlanych, Do-
radztwo techniczne, Projektowanie techniczne, Usługi w zakresie inży-
nierii budowlanej, Usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii 
budowlanej, Architektura, Usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, 
Badania techniczne, Przygotowywanie raportów technicznych, 45 Licen-
cjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie technologii 

(111) 355958 (220) 2022 03 10 (210) 540768
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 04
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) APSEMID
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Leki przeciwnadciśnieniowe, Leki przezna-
czone do leczenia chorób sercowo-naczyniowych i mózgowo-naczy-

niowych, Leki sercowo-naczyniowe do  stosowania w  leczeniu nad-
ciśnienia tętniczego, Leki sercowo-naczyniowe stosowane w  zawale 
mięśnia sercowego, Leki wzmacniające, Leki przeciwzakrzepowe, Leki 
pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, Moczopędne prepa-
raty farmaceutyczne, Preparaty na drogi moczowe, Środki moczopęd-
ne, Mieszaniny do leczenia powiązanych syndromów płucnych 

(111) 355959 (220) 2022 03 17 (210) 541032
(151) 2022 07 29 (441) 2022 04 11
(732) SMÓŁKA MAKSYMILIAN, Czaniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UPIECZ SOBIE CHLEB
(540) 

(591) czarny, beżowy, biały
(531) 02 09 15, 05 07 02, 08 01 04, 26 01 03, 26 01 14, 26 01 15, 
27 05 01, 27 05 05, 29 01 13
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do pobrania, Publikacje elektroniczne w dziedzinie technologii interak-
tywnej, Publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, 
Publikacje tygodniowe ładowalne w postaci elektronicznej z Interne-
tu, 16 Książki, Książki kucharskie, 30 Świeży chleb, Chleb i bułki, Chleb 
wielozbożowy, Chleb bezglutenowy, Chleb słodowy, Chleb chrupki, 
Chleb o niskiej zawartości soli, Duński chleb, Przekąski składające się 
głównie z  chleba, Koncentraty do  chleba, Mieszanki do  przyrządza-
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pisów kulinarnych, Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi do-
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nia za pośrednictwem strony internetowej, Przedstawianie informacji 
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(510), (511) 16 Katalogi, Prospekty, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru 
i  kartonu, modele architektoniczne, Materiały drukowane i  artykuły 
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne z pa-
pieru, Materiały i  środki dla artystów i do dekoracji, Papier i karton, 
Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kar-
tonu lub tworzyw sztucznych, Materiały filtrujące z  papieru, Afisze, 
plakaty z  papieru lub kartonu, Bibułka, Bielizna stołowa papierowa, 
Bieżniki stołowe papierowe, Bieżniki stołowe z celulozy, Bileciki stoło-
we, Chorągiewki papierowe, Chłonne arkusze papieru lub plastiku 
do pakowania żywności, Chusteczki celulozowe do celów kosmetycz-
nych, Chusteczki do nosa [papierowe], Chusteczki do twarzy z papie-
ru, Chusteczki do nosa papierowe, Chusteczki papierowe do demaki-
jażu, Chusteczki higieniczne papierowe, Chusteczki papierowe 
do usuwania makijażu, Chusteczki papierowe do użytku kosmetycz-
nego, Chusteczki toaletowe, Dekoracje na środek stołu z papieru, De-
koracje na stół z papieru, Dekoracje z papieru [flagi], Filtry do kawy 
papierowe, Filtry do wody z papieru, Girlandy papierowe, Higieniczne 
ręczniki papierowe do rąk, Kartonowe maty stołowe, Kawa (filtry do-) 
papierowe, Kuchenki mikrofalowe (torebki do gotowania w-), Łopatki 
wykonane z  kartonu do  usuwania odchodów zwierząt domowych, 
Maty obiadowe tekturowe, Maty papierowe, Maty pod nakrycia stoło-
we z tektury, Maty pod nakrycia stołowe z papieru, Maty [podstawki] 
na monety, Maty stołowe pod talerze z tektury, Maty stołowe z karto-
nu, Maty stołowe z papieru, Niemowlęce śliniaki papierowe, Osłony 
z papieru na doniczki, Papier chłonny, Papier do celów kuchennych, 
Ozdoby kartonowe na  artykuły spożywcze, Papier do  pakowania 
żywności, Papier do pieczenia, Papier do użytku na stołach do badań, 
Papier do  wykładania półek, Papier higieniczny, Papier kuchenny 
w rolkach, Papier pergaminowy, Papier serwetkowy, Papier tłuszczoo-
dporny, Papier toaletowy w rolkach, Papier welinowy, Papier z nasio-
nami do  sadzenia [artykuły papiernicze], Papierowe chusteczki 
do mycia, Papierowe chusteczki do wycierania, Papierowe chusteczki 
higieniczne, Papierowe chusteczki toaletowe, Papierowe koronki, Pa-
pierowe maty stołowe, Papierowe nakładki na deski sedesowe, Papie-
rowe nakładki na muszle klozetowe, Papierowe nakrycia [obrusy] sto-
łowe, Papierowe obrusy, Papierowe parasolki do koktajli, Papierowe 
podkładki do  klatek dla zwierząt domowych, Papierowe podkładki 
do  zmiany pieluszek, Papierowe podkładki na  stół, Papierowe pod-
kładki pod szklanki, Papierowe podkładki stołowe, Papierowe pod-
stawki, Papierowe podstawki pod kufle do piwa, Papierowe podstaw-
ki pod szklanki, Papierowe serwetki do użytku domowego, Papierowe 
serwetki koronkowe, Papierowe serwetki o wzorze koronkowym, Pa-
pierowe wkładki do tacek dentystycznych, Papierowe worki na śmie-
ci, Perfumowane, papierowe wkładki do szuflad, Pergamin, Perfumo-
wane wkłady do  szuflad, Pergamin do  pieczenia, Pergaminowy 
(papier-), Plakaty z papieru, Płatki papierowe do demakijażu, Podkład-
ki pod szklanki z  tektury, Podkładki stołowe z  papieru, Podstawki 
na  stół papierowe, Podstawki papierowe, Podstawki pod szklanki 
z kartonu, Podstawki pod szklanki z tektury, Podstawki pod szklanki 
z papieru, Proporczyki z papieru, Ręczniki do twarzy papierowe, Ręcz-
niki kuchenne w  rolkach, Ręczniki papierowe, Ręczniki papierowe 
do czyszczenia, Ręczniki papierowe do demakijażu, Ręczniki papiero-
we do  osuszania, Ręczniki papierowe do  rąk, Ręczniki papierowe 
do twarzy, Rolki do kas sklepowych, Rolki papieru toaletowego, Ście-
reczki do twarzy z papieru, Ściereczki z celulozy, Serwetki jednorazo-
we, Serwetki papierowe pod desery z imitowanym koronkowym wy-
kończeniem, Serwetki papierowe (stołowe-), Serwetki stołowe 
papierowe, Serwetki z celulozy do użytku domowego, Śliniaki papie-
rowe, Śliniaki z rękawami, papierowe, Stołowa (bielizna-) papierowa, 
Szorstkie chusteczki [do użytku toaletowego], Tekturowe maty stoło-
we, Toaletowy (papier-), Torby do pakowania wykonane z biodegra-
dowalnego papieru, Torby na śmieci z papieru, Torebki do gotowania 
w kuchniach mikrofalowych, Torebki z papierowe na odchody zwie-
rząt domowych, Wkładki papierowe do  szuflad, perfumowane lub 
nie, Wkładki do szuflad wykonane z perfumowanego papieru, Utrzy-
mujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, 
Transparenty z papieru, Worki na śmieci z papieru [do użytku domo-
wego], 35 Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamo-
we, marketingowe i  promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne 
i  marketingowe, Usługi aukcyjne, Abonowanie dostępu do  serwisu 
telekomunikacyjnych baz danych, Administrowanie i  organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie prenumeratą gazet 
[dla osób trzecich], Administrowanie sprzedażą, Agencje eksportowe 
i importowe, Agencje importowe i eksportowe, Agencje importu-eks-

portu towarów, Analiza cen, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień 
sprzedaży, Dostarczanie informacji dotyczących produktów kon-
sumpcyjnych za  pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji 
handlowych konsumentom, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, 
Dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu na temat sprze-
daży samochodów, Dostarczanie informacji porównawczych w zakre-
sie cen pokoi hotelowych, Dostarczanie informacji konsumentom 
na temat towarów i usług, Gromadzenie, na rzecz innych osób, róż-
nych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom wy-
godnego porównywania i  kupowania tych usług, Gromadzenie, 
na  rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych w  celu 
umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych 
usług, Gromadzenie proponowanych ofert w  przetargach, Handel 
(Zarządzanie w zakresie zamówień w-), Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], Handlo-
we informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, Informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, In-
formacje na  temat metod sprzedaży, Informacje na  temat rankingu 
sprzedaży produktów, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży i pro-
gramów sprzedaży, Nabywanie dostępu do  kanałów telewizyjnych, 
Nabywanie towarów i  usług dla innych firm, Nabywanie towarów 
w imieniu innych przedsiębiorstw, Negocjowanie i rozliczanie trans-
akcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie i zawieranie trans-
akcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów tele-
komunikacji, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
Negocjowanie umów kupna i  sprzedaży towarów, Negocjowanie 
umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowot-
nej, Notowania cenowe towarów lub usług, Organizacja abonamen-
tów do pobierania elektronicznych opłat za przejazd autostradą [ETC] 
na rzecz innych, Organizacja i przeprowadzanie pchlich targów, Orga-
nizacja subskrypcji do czasopism w formacie elektronicznym, Organi-
zacja subskrypcji kanału telewizji, Organizacja subskrypcji mediów 
informacyjnych, Organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, 
Organizacja subskrypcji pakietów medialnych, Organizacja subskryp-
cji usług telefonicznych, Organizacja subskrypcji usług interneto-
wych, Organizowanie i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą 
bydła, Organizowanie i prowadzenie dla osób trzecich imprez związa-
nych ze  sprzedażą inwentarza żywego i  bydła zarejestrowanego 
i przeznaczonego na sprzedaż, Organizowanie i prowadzenie imprez 
związanych ze sprzedażą inwentarza żywego, Organizowanie prezen-
tacji osób w  celach biznesowych w  związku z  zakupem i  sprzedażą 
produktów, Organizowanie prenumeraty publikacji dla osób trzecich, 
Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, 
Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób trze-
cich, Organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi 
[handel], Organizowanie zakupów zbiorowych, Organizowanie zaku-
pu towarów na  rzecz osób trzecich, Porady odnośnie handlu wy-
miennego, Porównywarki cen zakwaterowania, Pośrednictwo 
w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo w kontak-
tach handlowych i  gospodarczych, Pośrednictwo w  nabywaniu 
usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych [Inter-
net], 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 i zawieranie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz 
osób trzecich, Pośredniczenie w  umowach dotyczących sprzedaży 
i  zakupu towarów, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw 
energii, Pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, Po-
zyskiwanie umów [dla osób trzecich], Pozyskiwanie umów kupna 
i  sprzedaży 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, Po-
zyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, Pozy-
skiwanie umów na  zakup i  sprzedaż towarów i  usług, Prenumerata 
gazet [dla osób trzecich], Prenumeraty dzienników elektronicznych, 
Prenumerowanie gazet, Procedury administracyjne związane z rosz-
czeniami gwarancyjnymi, Procedury administracyjne związane 
ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub kompute-
ra, Procedury administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna 
za pośrednictwem komputera, Produkcja programów typu telezaku-
py, Produkcja programów związanych z telezakupami, Przygotowanie 
i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Reklamo-
wanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne 
obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, Rozpowszechnianie 
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wykazów nazwisk i  adresów, Skomputeryzowane usługi w  zakresie 
składania zamówień online, Skomputeryzowane zamówienia towa-
rów, Subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, Świadczenie 
usług porównania cen online, Telemarketing, Udostępnianie informa-
cji o produktach konsumenckich, Udostępnianie informacji dotyczą-
cych produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, Udo-
stępnianie informacji o  produktach konsumenckich dotyczących 
żywności lub napojów, Udostępnianie informacji o produktach kon-
sumenckich dotyczących laptopów, Udostępnianie porad dotyczą-
cych konsumenckich produktów kosmetycznych, Udostępnianie po-
rad dotyczących produktów konsumenckich w  zakresie laptopów, 
Udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w za-
kresie oprogramowania, Udzielanie informacji dotyczących sprzeda-
ży handlowej, Udzielanie informacji konsumenckich o  produktach 
w zakresie kosmetyków, Udzielanie informacji rynkowej w odniesie-
niu do produktów konsumpcyjnych, Udzielanie porad dla konsumen-
tów o  produktach, Udzielanie porad konsumenckich dotyczących 
produktów, Usługi administracyjne w  zakresie kierowania klientów 
na konsultacje z prawnikiem, Usługi administracyjne w zakresie kiero-
wania pacjentów na  konsultacje, Usługi administracyjne w  zakresie 
programów przekazywania udziałów pracownikom, Usługi admini-
stracyjne w  zakresie rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, Usługi 
administracyjne w  zakresie ubezpieczenia zdrowia zębów, Usługi 
agencji eksportowo-importowych, Usługi agencji eksportowych, 
Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi agencji importowo
-eksportowych w  dziedzinie energii, Usługi agencji importowych, 
Usługi agencji zakupu, Usługi automatycznego zamawiania ponow-
nego na rzecz firm, Usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamó-
wień sprzedaży, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów w imie-
niu firm, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób 
trzecich, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania to-
warów dla osób trzecich, Usługi doradcze związane z  transakcjami 
handlowymi, Usługi importowo-eksportowe, Usługi informacyjne 
i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towa-
rów, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, Usługi informa-
cyjne i  poradnictwo handlowe dla konsumentów w  dziedzinie pro-
duktów do  makijażu, Usługi informacyjne i  poradnictwo handlowe 
dla konsumentów w  dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, Usługi 
informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzi-
nie produktów kosmetycznych, Usługi izby handlowej w zakresie pro-
mocji handlu, Usługi izby handlowej w  zakresie promocji przedsię-
biorstw, Usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, 
Usługi odbierania zamówień telefonicznych na  rzecz osób trzecich, 
Usługi porównywania cen, Usługi porównywania cen energii, Usługi 
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą poten-
cjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi 
finansowania, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dzie-
dzinie sprzedaży produktów i  świadczenia usług, Usługi pośrednic-
twa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trze-
cich, Usługi pośrednictwa związane z  reklamowaniem, Usługi 
prenumeraty gazet, Usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, 
Usługi składania zamówień hurtowych, Usługi w zakresie administro-
wania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży 
dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi w zakresie analizy cen, 
Usługi w zakresie kupna, Usługi w zakresie nabywania dla osób trze-
cich [zakupy produktów i  usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi 
w zakresie nabywania bonów na rzecz innych, Usługi w zakresie naby-
wania wyposażenia biurowego świadczone osobom trzecim, Usługi 
w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie porównywania zaku-
pów, Usługi w zakresie promocji eksportu, Usługi w zakresie składania 
zamówień [dla osób trzecich], Usługi w zakresie zamówień na rzecz 
osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restau-
racji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi 
w  zakresie zamówień online, Usługi zarządzania sprzedażą, Usługi 
zlecania na  zewnątrz w  zakresie organizacji zaopatrzenia towarów 
na rzecz innych, Wynajmowanie kas fiskalnych, Załatwianie prenume-
raty książek, recenzji, gazet lub komiksów, Zamówienia handlowe 
(Zarządzanie w zakresie-), Zaopatrzenie osób trzecich w napoje alko-
holowe [zakup towarów dla innych przedsiębiorców], Zapewnianie 
konsumentom rekomendacji o  towarach w  celach handlowych, Za-
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to-
warów i usług, Zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania 
towarów i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie administracyjne 
zamówieniami na  zakup w  ramach usług świadczonych przez firmy 
wysyłkowe, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr 

i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie w imieniu przedsiębiorstw 
przemysłowych i handlowych w zakresie zaopatrywania w materiały 
biurowe, Zarządzanie w zakresie zamówień, Zarządzanie w zakresie 
zamówień handlowych, Zarządzanie w  zakresie zamówień zakupo-
wych, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy 
online, Bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w  odniesieniu 
do  napojów, Sklepowe usługi detaliczne związane z  dywanami, 
Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu 
odzieży, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich 
do zakupu usług rozrywkowych, Sprzedaż detaliczna kart przedpła-
conych dla osób trzecich do  zakupu usług telekomunikacyjnych, 
Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu 
treści multimedialnych, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków far-
maceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, wetery-
naryjnych i  sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi 
bezobsługowych sklepów detalicznych w  odniesieniu do  żywności, 
Usługi detaliczne związane z nożami kuchennymi, Usługi handlu de-
talicznego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego w odnie-
sieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego w od-
niesieniu do  oprogramowania komputerowego, Usługi handlu 
detalicznego związane z komputerami, które można nosić na sobie, 
Usługi handlu detalicznego w  zakresie materiałów budowlanych, 
Usługi handlu detalicznego związane z  futrami sztucznymi, Usługi 
handlu detalicznego w  odniesieniu do  akcesoriów odzieżowych, 
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt 
domowych, Usługi handlu detalicznego związane z  akcesoriami 
do rowerów, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekar-
niczych, Usługi handlu detalicznego związane z preparatami do wło-
sów, Usługi handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczy-
mi, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu 
elektronicznego, Usługi handlu detalicznego w  odniesieniu do  do-
mowego sprzętu elektrycznego, Usługi handlu detalicznego w związ-
ku z akcesoriami samochodowymi, Usługi handlu detalicznego w za-
kresie akcesoriów mody, Usługi handlu detalicznego związane 
z wózkami dziecięcymi, Usługi handlu detalicznego online w zakresie 
muzyki cyfrowej do  pobrania, Usługi handlu detalicznego online 
w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi han-
dlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do po-
brania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone 
przez galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego w zakresie prepara-
tów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materia-
łów medycznych, Usługi handlu detalicznego związane z urządzenia-
mi kuchennymi, Usługi handlu detalicznego online obejmującego 
nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, Usługi handlu detalicz-
nego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, Usługi 
handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, 
Usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, Usługi handlu 
detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu deta-
licznego związane ze sprzętem audiowizualnym, Usługi handlu deta-
licznego związane ze środkami zapachowymi, Usługi handlu detalicz-
nego związane z napojami alkoholowymi, Usługi handlu detalicznego 
związane ze  sprzętem ogrodniczym, Usługi handlu detalicznego 
w  zakresie produktów ogrodniczych, Usługi handlu detalicznego 
związane z przyrządami do przygotowywania żywności, Usługi han-
dlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek 
zawierających piwo, Usługi handlu detalicznego związane ze sprze-
dażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi 
handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pude-
łek zawierających czekoladki, Usługi handlu detalicznego związane 
ze  sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, 
Usługi handlu detalicznego w zakresie baterii, Usługi handlu detalicz-
nego związane z filiżankami i szklankami, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie akumulatorów, Usługi handlu detalicznego dotyczące ro-
werów, Usługi handlu hurtowego dotyczące futer sztucznych, Usługi 
handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi 
handlu hurtowego w  odniesieniu do  oprogramowania komputero-
wego, Usługi handlu hurtowego w  zakresie preparatów farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz materiałów medycz-
nych, Usługi klubów książki prowadzących sprzedaż detaliczną dla 
członków, Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami 
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sklepów detalicznych onli-
ne obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związane z mate-
riałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakry-
ciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  tkaninami, 
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Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania 
z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  artykułami ogrodniczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjąt-
kiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  preparatami 
do  produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urzą-
dzeniami do pomiaru czasu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  preparatami do  produkcji napojów, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w  związku z  urządzeniami do  opalania się, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  akcesoriami seksualnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezal-
koholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem 
do fizjoterapii, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzenia-
mi do ochrony słuchu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akce-
soriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  tre-
ściami rejestrowanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
ze sprzętem do nurkowania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  preparatami do  pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przy-
rządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewa-
nia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w  związku z  urządzeniami sanitarnymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku ze  ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urzą-
dzeniami wodociągowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
ze  sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  urządzeniami 
medycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem 
weterynaryjnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczo-
wymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w  związku z  materiałami artystycznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w rol-
nictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami nauko-
wymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bronią, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem do schładzania, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z urządzeniami do mrożenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z su-
plementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produk-
tami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artyku-
łami sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
rolniczym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do ro-
bót ziemnych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami 
podłogowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nićmi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w  związku z  artykułami do  szycia, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  chemikaliami do  stosowania w  leśnictwie, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usłu-

gi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z sorbetami, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami do bu-
dowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami 
do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mro-
żonymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  lodami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze  sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  deserami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  akcesoriami do  pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w  związku z  owocami morza, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z maszynami budowlanymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akceso-
riami do  pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku ze  sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze  sprzedażą odzieży i  dodatków odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, Usługi 
sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w  zakresie artykułów odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów 
kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie futer, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie owoców, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-
line w  zakresie artykułów jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie torebek, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów bagażowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w  zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami bezalko-
holowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym 
związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
za  zamówieniem pocztowym związane z  piwem, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą katalogów w  związku 
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży deta-
licznej za zamówieniem pocztowym związane z napojami alkoholo-
wymi [z  wyjątkiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą 
katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów w związku z piwem, Usługi sprzeda-
ży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane 
z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówie-
niem pocztowym związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związa-
ne z  napojami alkoholowymi (z  wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży 
detalicznej za  pomocą globalnych sieci komputerowych związane 
z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące farb, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z sejfami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z  żywymi zwierzętami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bi-
żuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielę-
gnacji zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  tkaninami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji na-
pojów, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  nakryciami głowy, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  artykułami do  czyszczenia, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w  związku z  drukami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
ze  sprzętem do  schładzania, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
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z  urządzeniami do  mrożenia, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z urządzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku ze  sprzętem 
do  przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
ze sprzętem do podgrzewania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  pojazdami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  chemikaliami 
do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bronią, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w rol-
nictwie, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pre-
paratami do  czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z mięsem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapa-
chowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pomocami nauko-
wymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  parasolami prze-
ciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  paliwami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze smarami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z  suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  przędzą, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  piwem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  produktami dietetycznymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z nićmi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z  wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z  tyto-
niem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ze sprzętem rolniczym, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla 
ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami świątecz-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami konstruk-
cyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprze-
daży hurtowej w  związku ze  sprzętem do  robót ziemnych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami naścien-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielę-
gnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami 
podłogowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  deserami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nożami kuchennymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  przyborami kuchennymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  wyrobami piekarniczymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  produktami mlecznymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  owocami morza, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  ręcznymi urządzeniami do  budowy, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  napojami alkoholowymi (z  wyjąt-
kiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  preparatami 
do  produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z grami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z arty-
kułami do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sztućcami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urzą-
dzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czeko-
ladą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 

ze  środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z urządzeniami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z grzejnikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  urządzeniami wodociągowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  zakresie futer, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie artykułów 
sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie kwiatów, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie filiżanek i szklanek, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
urządzeń kuchennych, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie elek-
trycznych urządzeń gospodarstwa domowego, Usługi w zakresie de-
talicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Usłu-
gi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycz-
nych, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, 
Usługi w  zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów 
odzieżowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, 36 Zbiórki funduszy 
i sponsorowanie finansowe, Usługi w zakresie depozytów przedmio-
tów wartościowych, Ubezpieczenia, Gwarantowanie ubezpieczeń, 
Wydawanie kart przedpłaconych i bonów, Usługi w zakresie wycen, 
Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe, monetarne i ban-
kowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi depozytów sejfowych, Groma-
dzenie funduszy i  sponsorowanie finansowe, 37 Wydobywanie su-
rowców naturalnych, Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, Wynajem 
narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczą-
cego i konserwacyjnego, Usługi w zakresie wykopywania i wydoby-
wania zasobów naturalnych, Usługi budowlane, konstrukcyjne, roz-
biórkowe i  wyburzeniowe, Ładowanie baterii i  innych urządzeń 
magazynujących energię oraz wynajem sprzętu do nich, Czyszczenie 
i pielęgnacja tkanin, tekstyliów, skóry, futer i wyrobów wytworzonych 
z tych materiałów, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu kom-
puterowego i  urządzeń telekomunikacyjnych, Instalowanie, konser-
wacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyza-
cja), Instalowanie, konserwacja i  naprawa alarmów, zamków i  kas 
pancernych, Instalowanie, konserwacja i  naprawa wind i  dźwigów, 
Instalowanie, konserwacja i  naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, 
Konserwacja i  naprawa budynków, Konserwacja i  naprawa opon, 
Montaż, utrzymanie i naprawa mebli, Naprawa i konserwacja zegarów 
i zegarków, Naprawa, konserwacja i tankowanie pojazdów, Regenera-
cja i napełnianie tonerów i tuszów, Usługi szklarskie, wstawianie, kon-
serwacja i naprawy szyb, okien i  rolet, Budowa elektrowni falowych, 
Budowa i  konserwacja rurociągów, Budowa rafinerii ropy naftowej, 
Budowa zakładów przemysłowych, Instalacja pasywnej ochrony prze-
ciwpożarowej, Instalacja osłon przeciwsłonecznych, Instalacja ogrze-
wania wykorzystującego efekt prądów naskórkowych, Instalacja 
ogniw i modułów fotowoltaicznych, Instalacja odgromników, Instala-
cja narzędzi na  placach budowy, Instalacja, naprawa i  konserwacja 
obiektów i sprzętu pomieszczeń czystych, Instalacja, naprawa i kon-
serwacja chłodnic do silników, Instalacja, naprawa i konserwacja urzą-
dzeń skraplających, Instalacja, naprawa i konserwacja rur kotłowych, 
Instalacja, naprawa i  konserwacja kondensatorów pary, Instalacja 
mebli w  sklepach, Instalacja mebli, Instalacja materiałów izolacyj-
nych, Instalacja maszyn przemysłowych, Instalacja maszyn biuro-
wych, Instalacja maszyn, Budowanie 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 wodo-
ciągowych, Czyszczenie instrumentów i  urządzeń chirurgicznych, 
Czyszczenie kamieniarki, Czyszczenie kominów, Czyszczenie kotłów, 
Czyszczenie maszyn, Czyszczenie mebli, Czyszczenie pasów starto-
wych, Czyszczenie pasów startowych lotnisk, Czyszczenie pojemni-
ków do przechowywania, Czyszczenie pokryć podłogowych, Czysz-
czenie pomników, Czyszczenie powierzchni ścian, Czyszczenie pralek, 
Czyszczenie przenośnych konstrukcji, Czyszczenie ruchomych obiek-
tów sanitarnych, Czyszczenie silników elektrycznych, Czyszczenie sto-
isk wystawowych, Czyszczenie studzienek ściekowych, Czyszczenie 
studzienek ściekowych wodą pod wysokim ciśnieniem, Czyszczenie 
szamb, Czyszczenie szamb (szamb wykorzystujących bakterie 
do przeróbki ścieków), Czyszczenie układów wodociągów, Czyszcze-
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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 foto-
kopiarek, Dostarczanie skomputeryzowanych informacji z  zakresu 
konserwacji dywanów, Eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycz-
nych, Informacja o konserwacji sprzętu pomiarowego i urządzeń te-
stujących, Informacja o  naprawach, Instalacja aktywnej ochrony 
przeciwpożarowej, Instalacja aparatury medycznej, Instalacja beto-
nowych systemów formujących, Instalacja chłodziarek (zamrażarek), 
Instalacja ciśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa, Instalacja elek-
trycznego ogrzewania towarzyszącego, Instalacja gazociągów, Insta-
lacja gazociągów i  wodociągów, Instalacja i  naprawa automatów 
do sprzedaży, Instalacja i naprawa bankomatów, Instalacja i naprawa 
sprzętu ochrony przeciwpowodziowej, Instalacja i naprawa wyświe-
tlaczy z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], Instalacja izolacji 
na murach szczelinowych, Instalacja izolacji rur, Instalacja, konserwa-
cja i  naprawa maszyn, Instalacja, konserwacja i  naprawa urządzeń 
do nadawania, Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu kuchenne-
go, Instalacja, konserwacja i  naprawa urządzeń i  przyrządów me-
dycznych, Instalacja konstrukcji o wysokiej wytrzymałości na rozcią-
ganie, Instalacja konstrukcji tymczasowych na  wystawy handlowe, 
Instalacja pieców przemysłowych, Instalacja piwnicznych produktów 
wodoodpornych, Instalacja pokryć dachowych, Instalacja prefabry-
kowanych elementów budowlanych, Instalacja przednich szyb w po-
jazdach, Instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, Instala-
cja przemysłowych urządzeń do gotowania, Instalacja przemysłowych 
przewodów grzejnych, Instalacja przemysłowych urządzeń ciśnie-
niowych, Instalacja przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, Insta-
lacja przewodów wodociągowych, Instalacja rur okładzinowych, 
przewodów rurowych i  przewodów wiertniczych w  szybach nafto-
wych, Instalacja rurociągów lądowych, Instalacja rurociągów pod-
morskich, Instalacja rurociągów przemysłowych, Instalacja ruszto-
wań budowlanych, platform roboczych i  budowlanych, Instalacja 
sprzętu audiowizualnego, Instalacja sprzętu do  automatyki budyn-
kowej, Instalacja sprzętu do prania i kuchennego, Instalacja sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego w samochodach, Instalacja sprzętu 
hydraulicznego, Instalacja sprzętu ochroniarskiego i  bezpieczeń-
stwa, Instalacja stoisk przeznaczonych na wystawy, Instalacja syste-
mów do gromadzenia wody deszczowej, Instalacja systemów do od-
prowadzania 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 systemów 
inżynierii środowiska, Instalacja systemów ochrony środowiska, In-
stalacja systemów ochrony przed piorunami, Instalacja systemów 
odprowadzania ciepła, Instalacja systemów oprzyrządowania, Insta-
lacja systemów oświetleniowych, Instalacja systemów oświetlenia 
elektrycznego i  systemów elektroenergetycznych, Instalacja syste-
mów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach 
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 urządzeń do chłodzenia, Instalacja szamb, Instalacja 
urządzeń do  gotowania, Instalacja urządzeń do  kompensacji mocy 
biernej, Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Instalacja urzą-
dzeń do  produkcji ropy naftowej, Instalacja urządzeń do  suszenia, 
Instalacja urządzeń do  wytwarzania energii, Instalacja urządzeń 
do zaopatrzenia 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 urzą-
dzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja uziemienia elek-
trycznego, Instalacja zamrażarek, Instalacja zbiorników na  wodę 
deszczową, Instalowanie generatorów prądu, Instalowanie goto-
wych elementów konstrukcyjnych, Instalowanie i konserwacja syste-
mów nawadniających, Instalowanie i naprawa pieców, Instalowanie 
i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie i naprawa urządzeń 
zamrażalniczych, Instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, 
Instalowanie i  naprawy pieców, Instalowanie, konserwacja oraz na-
prawa maszyn i  urządzeń biurowych, Instalowanie konstrukcji tym-

czasowych na wystawy handlowe, Instalowanie konstrukcji tymcza-
sowych na  targi handlowe, Instalowanie kotłów, Instalowanie kotw 
wbijanych do  ziemi, Instalowanie linii transmisyjnych, Instalowanie 
mebli na wymiar, Instalowanie obiektów i urządzeń magazynowych, 
Instalowanie odbiorników radiowych, Instalowanie osprzętu i  akce-
soriów w pomieszczeniach mieszkalnych, Instalowanie paneli kolo-
rowych na fasadach budynków, Instalowanie pieców do wytapiania, 
Instalowanie pneumatycznych systemów do transportu materiałów 
masowych, Instalowanie powłok ognioodpornych, Instalowanie 
przenośników, Instalowanie przyrządów do poszukiwania ropy naf-
towej, Instalowanie rynien, Instalowanie silników, Instalowanie 
sprzętu kuchennego, Instalowanie stanowisk do przemówień konfe-
rencyjnych, Instalowanie stoisk targowych, Instalowanie symulato-
rów pojazdów, Instalowanie systemów łącznościowych pracujących 
na częstotliwości radiowej, Instalowanie systemów odkurzania cen-
tralnego, Instalowanie systemów telewizji kablowych, Instalowanie 
systemów zasilanych energią słoneczną, Instalowanie szyberda-
chów, Instalowanie ulicznych afiszy informacyjnych, Instalowanie 
ulicznych obiektów publicznego użytku, Instalowanie urządzeń biu-
rowych, Instalowanie urządzeń sanitarnych, Instalowanie urządzeń 
elektrycznych, Instalowanie urządzeń zapobiegających kradzieżom, 
Instalowanie wewnętrznych ścianek działowych, Instalowanie we-
wnętrznych ścianek działowych w budynkach, Instalowanie wyposa-
żenia budynków, Instalowanie wykładzin rurowych w  przejściach, 
Instalowanie wyposażenia kuchennego, Instalowanie zabezpieczeń 
przed przeciągami na oknach otwieranych pionowo, Instalowanie za-
suw, Instalowanie zintegrowanych sieci radiowych, Izolacja rur, Izola-
cja rurociągów, Izolowanie rurociągów, Kładzenie dywanów, Konser-
wacja akwariów, Konserwacja basenów, Konserwacja dachów, 
Konserwacja dróg, Konserwacja drukarek 3D, Konserwacja dzieł sztu-
ki, Konserwacja elektrycznych systemów handlowych, Konserwacja 
i naprawa bram, Konserwacja i naprawa broni lotniczej, Konserwacja 
i naprawa ciśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa, Konserwacja i na-
prawa dotyczące automatów do zamykania drzwi, Konserwacja i na-
prawa dronów, Konserwacja i  naprawa dźwigów, Konserwacja i  na-
prawa elektrycznych systemów uziemienia, Konserwacja i  naprawa 
instalacji drzwi automatycznych, Konserwacja i  naprawa instalacji 
do przechowywania, Konserwacja i naprawa instalacji do przechowy-
wania ropy naftowej i gazu, Konserwacja i naprawa instalacji bezpie-
czeństwa, Konserwacja i  naprawa instalacji energii słonecznej, Kon-
serwacja i naprawa instalacji geotermicznych, Konserwacja i naprawa 
instalacji ogrzewania słonecznego, Konserwacja i  naprawa kanałów 
deszczowych, Konserwacja i naprawa kotłów na paliwa stałe, Konser-
wacja i naprawa ładowni, Konserwacja i naprawa mebli, Konserwacja 
i naprawa nart, Konserwacja i naprawa ogrzewania towarzyszącego, 
Konserwacja i  naprawa palników, Konserwacja i  naprawa pioru-
nochronów, Konserwacja i  naprawa podłóg, Konserwacja i  naprawa 
przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, Konserwacja i  naprawa 
rurociągów przemysłowych, Konserwacja i  naprawa rynien dacho-
wych, Konserwacja i naprawa silników, Konserwacja i naprawa sprzętu 
sportowego, Konserwacja i  naprawa systemów zawierających węże 
doprowadzające płyny, Konserwacja i naprawa systemów ewakuacji 
przeciwpożarowej, Konserwacja i naprawa systemów gaszenia poża-
ru, Konserwacja i  naprawa systemów alarmu przeciwpożarowego, 
Konserwacja i naprawa systemów kontroli dostępu, Konserwacja i na-
prawa systemów fizycznej kontroli dostępu, Konserwacja i  naprawa 
systemów ochrony przed piorunami, Konserwacja i  naprawa syste-
mów wykrywania pożaru, Konserwacja i naprawa szlabanów automa-
tycznych, Konserwacja i naprawa turbin gazowych, Konserwacja i na-
prawa urządzeń do  oczyszczania wody, Konserwacja i  naprawa 
urządzeń ciśnieniowych, Konserwacja i naprawa zbiorników magazy-
nowych, Konserwacja i  naprawy budynków, Konserwacja i  odnowa 
dzieł sztuki, Konserwacja lub naprawa maszyn do dojenia [dojarek], 
Konserwacja lub naprawa palników, Konserwacja maszyn biurowych, 
Konserwacja maszyn do czyszczenia, Konserwacja maszyn do pisania, 
Konserwacja maszyn i  sprzętu do  spawania, Konserwacja maszyn 
przemysłowych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji 
fotowoltaicznych, Konserwacja nieelektrycznych kuchennych płytek 
grzewczych, Konserwacja nieruchomości, Konserwacja obiektów in-
żynierii wodno-lądowej obejmująca wykorzystywanie dyszy ciśnie-
niowych 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 opon, Konserwacja 
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pneumatycznych narzędzi ręcznych, Konserwacja podłóg drewnia-
nych, Konserwacja podłóg laminowanych, Konserwacja podłóg z imi-
tacji drewna, Konserwacja przewodów, Konserwacja, serwis i napra-
wa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, Konserwacja, 
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 urządzeń automa-
tycznych, Konserwacja systemów odprowadzania nieczystości 
[szamb], 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, Naprawa głębokiej zastawy 
stołowej, Naprawa generatorów elektrycznych oraz silników wiatro-
wych, Naprawa fotokopiarek, Naprawa fortepianów, Naprawa filtrów 
powietrza i  części do  nich, Naprawa filtrów powietrza, Naprawa fil-
trów powietrza wlotowego do  maszyn, Naprawa filtrów powietrza 
wlotowego i części do nich, Naprawa filtrów do mleka, Naprawa fil-
trów do  maszyn i  silników, Naprawa elementów silników, Naprawa 
elektronicznych systemów kasowych, Naprawa dźwigów, Naprawa 
dachów, Naprawa chłodziarek (zamrażarek), Naprawa chłodziarek, 
Naprawa butli z gazem, Naprawa bagażu, Naprawa automatycznych 
podajników paszy dla hodowlanych zwierząt gospodarskich, Napra-
wa artykułów z  żelaza, Naprawa aparatury chirurgicznej, Naprawa 
aparatów fotograficznych, Nakładanie wylewki posadzkowej, Nakła-
danie wodoodpornych wykładzin, Nakładanie powłok w  tunelach, 
Nakładanie powłok w celu naprawy ścian, Nakładanie powłok ochron-
nych na  powierzchnie zbiorników, Nakładanie powłok ochronnych 
na  powierzchnie wgłębień, Nakładanie powłok nieprzemakalnych 
na  dachy, Nakładanie powłok na  baseny pływackie, Nakładanie po-
włok antygraffiti, Nakładanie pokryć powierzchniowych, Nakładanie 
osłon na światłowody, Nakładanie osłon na kable, Nakładanie jastry-
chów, Nakładanie farby w  sprayu, Nakładanie farb ochronnych 
na drewno, Nakładanie faktur na sufity, Nakładanie antypoślizgowych 
podłogowych warstw uszczelniających, Nagwintowywanie luf broni, 
Nadawanie faktury sufitom lub ścianom, Mycie pojazdów mechanicz-
nych, Mycie skrzynek na ryby, Montaż zmiękczaczy wody, Montaż ze-
stawów półek, Montaż wyposażenia kuchennego, Konserwacja urzą-
dzeń i narzędzi medycznych, Konserwacja urządzeń oczyszczających 
wodę, Konserwacja znaków, Lakierowanie, Lakierowanie desek, Lakie-
rowanie materiałów z kartonu, Malowanie, Malowanie i lakierowanie, 
Malowanie 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, 
Naprawa gogli, Naprawa i  konserwacja aparatów słuchowych dla 
osób niesłyszących, Naprawa i  konserwacja artykułów gimnastycz-
nych i  sportowych, Naprawa i konserwacja automatycznych skrzyni 
biegów, Naprawa i  konserwacja elektrowni wiatrowych, Naprawa 
i  konserwacja elektrowni falowych, Naprawa i  konserwacja elektro-
nicznych paneli wyświetlających, Naprawa i  konserwacja generato-
rów energii elektrycznej, Naprawa i  konserwacja instalacji elektro-
nicznych, Naprawa i  konserwacja instrumentów, urządzeń i  sprzętu 
medycznego, Naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycz-

nych, Naprawa i konserwacja instrumentów i aparatury chirurgicznej, 
Naprawa i  konserwacja instalacji do  wytwarzania energii, Naprawa 
i  konserwacja kontenerów transportowych, Naprawa i  konserwacja 
laserowych urządzeń pomiarowych, Naprawa i konserwacja maszyn 
do robót ziemnych, Naprawa i konserwacja maszyn do budowy dróg, 
Naprawa i  konserwacja maszyn rolniczych, Naprawa i  konserwacja 
maszyn i  obrabiarek do  obróbki i  przetwarzania metali, Naprawa 
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, Naprawa 
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 robót ziemnych, Naprawa i konser-
wacja sprzętu do budowy dróg, Naprawa i konserwacja sprzętu spor-
towego 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 konserwacja zabawek, Naprawa 
i renowacja artykułów gospodarstwa domowego, Naprawa i renowa-
cja książek, Naprawa i renowacja mebli, Naprawa instalacji do użytku 
w produkcji metalu, przetwarzaniu metalu i obróbce metalu, Napra-
wa instalacji do zaopatrzenia w wodę, Naprawa instalacji do zaopa-
trzenia w energię, Naprawa instalacji i maszyn produkujących biogaz, 
Naprawa instalacji sanitarnych, Naprawa instalacji, urządzeń i maszyn 
do produkcji energii, Naprawa instrumentów muzycznych, Naprawa 
konstrukcji wykorzystywanych w  warunkach wysokiej temperatury, 
Naprawa koryt do karmienia, Naprawa kontenerów transportowych, 
Naprawa linii wysokiego napięcia, Naprawa lornetek, Naprawa lub 
konserwacja automatów sprzedających, Naprawa lub konserwacja 
broni palnej, Naprawa lub konserwacja elektrowni jądrowych, Napra-
wa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, Napra-
wa lub konserwacja elektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania, 
Naprawa lub konserwacja gazowych podgrzewaczy wody, Naprawa 
lub konserwacja generatorów energii elektrycznej, Naprawa lub kon-
serwacja garnków i rondli kuchennych, Naprawa lub konserwacja in-
stalacji do mycia pojazdów, Naprawa lub konserwacja instrumentów 
muzycznych, 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 przetwórstwa chemicznego, Naprawa lub konserwacja mły-
nów do paszy, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do zała-
dunku-rozładunku, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń 
do zbioru upraw, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi do ho-
dowli jedwabników, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń 
drukarskich lub introligatorskich, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń do hodowli jedwabników, Naprawa lub konserwacja ma-
szyn i urządzeń do przetwarzania napojów, Naprawa lub konserwacja 
maszyn i urządzeń do obróbki papieru, Naprawa lub konserwacja ma-
szyn i systemów do produkcji obwodów scalonych, Naprawa lub kon-
serwacja maszyn i przyrządów pomiarowych, Naprawa lub konserwa-
cja maszyn i  instrumentów testujących, Naprawa lub konserwacja 
maszyn i  urządzeń do  produkcji papieru, Naprawa lub konserwacja 
maszyn i urządzeń do nurkowania, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i narzędzi do przetwarzania włókien roślinnych, Naprawa lub konser-
wacja maszyn i urządzeń do kruszenia odpadów, Naprawa lub konser-
wacja maszyn i narzędzi rolniczych, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i systemów do produkcji półprzewodników, Naprawa lub konserwa-
cja maszyn i urządzeń ustalających częstotliwość sygnału wizyjnego, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarzania two-
rzyw sztucznych, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń 
do malowania, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń mrożą-
cych, Naprawa lub konserwacja maszyn i  przyrządów optycznych, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów 
gumowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, 
Naprawa lub konserwacja maszyn o napędzie silnikowym do czysz-
czenia podłóg, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń rozryw-
kowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do uprawy zie-
mi, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń kinematograficznych, 
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Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń górniczych, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń medycznych, Naprawa lub kon-
serwacja mikserów do  paszy, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i  urządzeń budowlanych, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urzą-
dzeń do produkcji wyrobów szklanych, Naprawa lub konserwacja ma-
szyn i narzędzi do obróbki metali, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń do pakowania lub owijania, Naprawa lub konserwacja ma-
szyn i  urządzeń fotograficznych, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń do dystrybucji lub kontroli energii, Naprawa lub konserwa-
cja 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 do  produkcji 
miazgi drzewnej, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń 
do przetwarzania żywności, Naprawa lub konserwacja maszyn i urzą-
dzeń do  przemysłu drzewnego, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i narzędzi do połowu ryb, Naprawa lub konserwacja maszyn do prze-
twarzania tytoniu, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń 
do  prasowania odpadów, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urzą-
dzeń do użytku w męskich zakładach fryzjerskich, Naprawa lub kon-
serwacja maszyn i urządzeń do użytku w salonach piękności, Napra-
wa lub konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji sklejki, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji fornirów, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i  urządzeń elektronicznych, Naprawa lub 
konserwacja mechanicznych systemów parkingowych, Naprawa lub 
konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarzania żywności lub napo-
jów, Naprawa lub konserwacja maszyn drukarskich, Naprawa lub kon-
serwacja maszyn i urządzeń introligatorskich, Naprawa lub konserwa-
cja maszyn i urządzeń do obróbki drewna, Naprawa lub konserwacja 
nieelektrycznych urządzeń i  instalacji do  gotowania, Naprawa lub 
konserwacja przemysłowych zmywarek do naczyń, Naprawa lub kon-
serwacja pralek przemysłowych, Naprawa lub konserwacja pras 
do paszy, Naprawa lub konserwacja pomp, Naprawa lub konserwacja 
pieców przemysłowych, Naprawa lub konserwacja projektorów fil-
mowych, Naprawa lub konserwacja rzutników, Naprawa lub konser-
wacja silników elektrycznych, Naprawa lub konserwacja sprzętu 
do kontroli poziomu zanieczyszczenia wody, Naprawa lub konserwa-
cja sprzętu stacji benzynowych, Naprawa lub konserwacja statków, 
Naprawa lub konserwacja szyldów, Naprawa lub konserwacja sprzętu 
budowlanego, Naprawa lub konserwacja sprzętu wędkarskiego, Na-
prawa lub konserwacja transporterów (przenośników), Naprawa lub 
konserwacja urządzeń do  oczyszczania wody, Naprawa lub konser-
wacja urządzeń do gotowania do celów przemysłowych, Naprawa lub 
konserwacja urządzeń i instrumentów laboratoryjnych, Naprawa lub 
konserwacja urządzeń do rozdrabniania paszy, Naprawa lub konser-
wacja urządzeń i  instalacji do gotowania, Naprawa lub konserwacja 
urządzeń do  parkowania rowerów, Naprawa lub konserwacja urzą-
dzeń do gotowania, Naprawa lub konserwacja urządzeń do uzdatnia-
nia wody do  celów przemysłowych, Naprawa lub konserwacja wa-
nien, Naprawa lub utrzymanie zakładów chemicznych, Naprawa 
maszyn, Naprawa maszyn biurowych, Naprawa maszyn budowlanych 
i sprzętu budowlanego, Naprawa maszyn do obróbki odpadów prze-
mysłowych, Naprawa maszyn do przetwarzania odpadów organicz-
nych, Naprawa maszyn i sprzętu do obróbki metali, Naprawa maszyn 
i sprzętu medycznego, Naprawa maszyn i urządzeń do gier, Naprawa 
maszyn i urządzeń biurowych, Naprawa maszyn na sprzężone powie-
trze, Naprawa maszyn przemysłowych, Naprawa misek klozetowych 
ze  zintegrowanymi bidetowymi dyszami wodnymi, Naprawa narzę-
dzi, Naprawa nieelektrycznych kuchennych płytek grzewczych, Na-
prawa niewielkich artykułów metalowych, Naprawa obuwia, toreb 
i  pasków, Naprawa odbiorników radiowych, Naprawa odbiorników 
radiowych lub telewizyjnych, Naprawa odkurzaczy, Naprawa ogro-
dzeń, Naprawa okularów, Naprawa okularów przeciwsłonecznych, 
Naprawa ościeżnic drzwiowych, Naprawa osi do pojazdów, Naprawa 
osi do maszyn, Naprawa osłon przeciwsłonecznych, Naprawa paraso-
li, Naprawa parasoli przeciwsłonecznych, Naprawa pieców przemy-
słowych, Naprawa płytek, Naprawa podłóg drewnianych, Naprawa 
podłóg laminowanych, Naprawa podłóg z imitacji drewna, Naprawa 
pojemników pod ciśnieniem, Naprawa pokryć podłogowych, Napra-
wa pomp, Naprawa przyrządów optycznych, Naprawa rusztowań, 
Naprawa sprzętu do gry w bilard, Naprawa sprzętu do kontroli pozio-
mu zanieczyszczenia wody, Naprawa sprzętu do nawigacji powietrz-
nej, Naprawa sprzętu elektrycznego, Naprawa sprzętu elektrycznego 
i instalacji elektrotechnicznych, Naprawa sprzętu sportowego, Napra-
wa sprzętu wędkarskiego, Naprawa systemów do przerobu odpadów 
zwierzęcych, Powlekanie przewodów, Powlekanie murów, Powleka-

nie [malowanie], Powlekanie kanałów ściekowych, Powlekanie beto-
nu, Porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się rur wodno-kana-
lizacyjnych, Porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się 
tłuszczowników, Porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się do-
łów gnilnych, Ponowne ostrzenie nożyczek, Ponowne ostrzenie noży, 
Ponowne ostrzenie łyżew, Ponowne oprawianie biżuterii, Ponowne 
czernienie karabinów, Ponowne czernienie broni, Ponowna obróbka 
powierzchni dachów, Pokrywanie dachów papą, Pokrywanie odpły-
wów, Polerowanie betonu, Polerowanie biżuterii, Polerowanie (czysz-
czenie), Pompowanie i czyszczenie szamb, Polerowanie i nadawanie 
połysku, Pompowanie i czyszczenie szamb wykorzystujących bakte-
rie do  przeróbki ścieków, Pompowanie szamb, Naprawa systemów 
doprowadzania gazu, Naprawa systemów kanalizacji, Naprawa syste-
mów stereo, Naprawa szyldów, Naprawa telewizorów, Naprawa toreb, 
Naprawa toreb lub worków, Naprawa turbin, Naprawa urządzeń 
do filtrowania powietrza, Naprawa urządzeń do gotowania, Naprawa 
urządzeń do suszenia, Naprawa urządzeń do wytwarzania pary, Na-
prawa urządzeń do zaopatrzenia w wodę, Naprawa urządzeń elektro-
nicznych, Naprawa urządzeń elektrycznych, Naprawa urządzeń foto-
graficznych, Naprawa urządzeń gospodarstwa domowego 
i kuchennych, Naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, 
Naprawa urządzeń oświetleniowych, Naprawa uszkodzeń po  poża-
rze, Naprawa walizek, Naprawa wanien, Naprawa wyposażenia skle-
pów, Naprawa wyrobów jubilerskich, Naprawa zabawek lub lalek, 
Naprawa żagli, Naprawa zamrażarek, Naprawa zegarów, Naprawa ze-
garków, Naprawcze roboty budowlane, Naprawy betonu, Naprawy 
elementów betonowych, Naprawy lub konserwacja zbiorników za-
sobnikowych, Naprawy ozdób osobistych, Naprawy podwodne, Na-
prawy znaków, Nastawianie ostrzy do  pił, Naświetlanie przyrządów 
medycznych, Nawadnianie gruntów, Nitowanie, Obróbka przeciwko-
rozyjna, Obsługa techniczna i naprawa wodnicy balastowej, Oczysz-
czanie strumieniowo-ścierne powierzchni niemetalowych, Oczysz-
czanie strumieniowo-ścierne powierzchni metalowych, Oczyszczanie 
strumieniowo-ścierne powierzchni, Oczyszczanie ulic, Oczyszczanie 
zbiorników na  wodę, Odnawianie dzieł sztuki, Odnawianie instru-
mentów muzycznych, Odnawianie kuchni, Odnawianie maszyn prze-
mysłowych, Odnawianie wanien, Odnawianie wnętrz budynków, Od-
nawianie wyposażenia łazienek, Odnowa maszyn i silników zużytych 
lub częściowo zniszczonych, Odnowa, naprawa i konserwacja mebli, 
Odnowa pomp próżniowych i części do nich, Odnowa silników zuży-
tych lub częściowo zniszczonych, Odśnieżanie, Odświeżanie srebra 
(nakładanie nowej powłoki), Odwierty gazu i ropy naftowej, Oprawa 
kamieni szlachetnych [naprawa], Ostrzenie narzędzi wiertniczych, 
Ostrzenie noży, Ostrzenie noży do kosiarek, Ostrzenie noży kuchen-
nych, Ostrzenie nożyczek, Ostrzenie ostrzy kosiarek do trawy, Ostrze-
nie nożyczek i  noży kuchennych, Osuszanie terenów, Piaskowanie 
podłóg, Pielęgnacja i  naprawa nart, Podwodne oczyszczanie stru-
mieniowo-ciśnieniowe powierzchni metalowych, Podwodne oczysz-
czanie strumieniowo-ścierne powierzchni metalowych, Podwodne 
oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni niemetalowych, 
Pogłębianie podwodne, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją garnków i rondli do gotowania, Udzielanie informa-
cji związanych z naprawą i konserwacją sprzętu stajennego, Udziela-
nie informacji w związku z naprawą maszyn i urządzeń do gier, Udzie-
lanie informacji w związku z naprawą sprzętu sportowego, Udzielanie 
informacji w związku z naprawą torebek lub worków, Udzielanie in-
formacji w związku z naprawą lub konserwacją elektrycznych urzą-
dzeń i instalacji do gotowania, Udzielanie informacji w związku z na-
prawą lub konserwacją nieelektrycznych urządzeń i  instalacji 
do gotowania, Udzielanie informacji w związku z naprawą lub kon-
serwacją urządzeń i  instalacji do  gotowania, Udzielanie informacji, 
porad i konsultacji na temat czyszczenia, Powlekanie rur, Prace kon-
serwacyjne na autostradach, Pralnie samoobsługowe, Pranie dziani-
ny, Przebudowa i  odnowa silników, Przebudowa sprzęgieł, Przebu-
dowa trzpieni obrotowych, Przegląd maszyn, Przegląd silników, 
Przekształcanie pomieszczeń sklepowych, Przetykanie układów 
rurociągów wykorzystywanych w przemyśle wytwórczym, Przetyka-
nie układów rurociągów wykorzystywanych w przemyśle rafinacyj-
nym, Przygotowywanie pól rozsączających ścieki, Regeneracja ma-
szyn zużytych lub częściowo zniszczonych, Regeneracja silników, 
Regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, Regene-
racja sprzęgieł, Regularne serwisowanie urządzeń do chłodzenia, Re-
gulowanie palników olejowych, Regulowanie i  naprawa palników 
olejowych, Remont maszyn, Remont nieruchomości, Remontowanie 
trzpieni obrotowych, Renowacja betonu, Renowacja bojlerów prze-
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mysłowych, Renowacja dzieł architektonicznych, Renowacja instalacji 
elektrycznych, Renowacja instalacji przemysłowych, Renowacja kuch-
ni, Renowacja maszyn, Renowacja, naprawa i  konserwacja przewo-
dów instalacji elektrycznej, Renowacja powłok cynowych, Renowacja 
pomieszczeń sprzedaży detalicznej, Renowacja punktów sprzedaży 
detalicznej, Renowacja wnętrz pomieszczeń handlowych, Renowa-
cja zakładów jądrowych, Restaurowanie dzieł sztuki, Rozbieranie 
dróg, Rozbiórka rusztowań, Serwis elektrycznych urządzeń konsu-
menckich, Serwis i naprawa mechanicznych platform dostępowych, 
Serwis i naprawa platform roboczych unoszących, Serwis i naprawa 
urządzeń do podnoszenia, Serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, 
Serwis urządzeń elektronicznych, Serwis urządzeń i instalacji do wy-
twarzania energii, Serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do za-
opatrzenia w  energię elektryczną, Serwis w  sytuacjach awaryjnych 
urządzeń do zaopatrzenia w gaz, Serwisowanie bojlerów przemysło-
wych, Serwisowanie dźwigów, Serwisowanie elektrowni jądrowych, 
Serwisowanie obrabiarek, Serwisowanie przewodów, Serwisowanie 
sieci elektrycznych, Smarowanie silników, Spawanie do  celów na-
prawczych, Spoinowanie murów, Sprzątanie bojlerów przemysło-
wych, Sprzątanie budynków i  terenów przemysłowych, Sprzątanie 
dróg dojazdowych na budowy, Sprzątanie nieruchomości, Sprzątanie 
placów budowy, Sprzątanie pomieszczeń na ładunki, Sprzątanie tere-
nów miejskich, Sprzątanie terenów publicznych, Sprzątanie toalet 
publicznych, Stawianie barierek ochronnych przeciwtłumowych, Sta-
wianie ogrodzeń zabezpieczających, Stawianie szalunków, Stawianie 
szalunków wznoszących, Stawianie szyldów, Stawianie tablic rekla-
mowych, Stawianie tablic wystawowych, Stawianie trybun, Stawianie 
tymczasowych siedzeń, Stawianie ulicznych barierek ochronnych, 
Stawianie znaków, Sterylizacja narzędzi chirurgicznych, Sterylizacja 
narzędzi medycznych, Stolarstwo [naprawa], Strojenie instrumentów 
muzycznych, Strojenie pianin lub fortepianów, Szlifowanie podłóg, 
Sztuczne naśnieżanie, Tapetowanie, Tworzenie faktury ścian, Udo-
stępnianie informacji związanych z naprawą lub konserwacją sprzętu 
wędkarskiego, Udzielanie informacji dotyczących restauracji mebli, 
Udzielanie informacji dotyczących naprawy sprzętu do bilardu, Udzie-
lanie informacji dotyczących naprawy lub konserwacji maszyn i syste-
mów do produkcji półprzewodników, Udzielanie informacji dotyczą-
cych naprawy lub konserwacji kotłów, Usługi doradcze dotyczące 
instalacji sprzętu hydraulicznego, Usługi doradcze dotyczące instalacji 
wind osobowych, Usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomo-
ści, Usługi dekoracyjnego malowania wnętrz domów, Usługi czyszcze-
nia w zakresie sprzątania biur, Usługi czyszczenia związane ze sprząta-
niem przemysłowym, Usługi czyszczenia w  zakresie sprzątania 
gospodarstwa domowego, Usługi czyszczenia strumieniem wody pod 
ciśnieniem, Usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń 
malujących, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konser-
wacją maszyn i  urządzeń do  przetwarzania żywności lub napojów, 
Udzielanie informacji związanych z  usługami polerowania podłóg, 
Udzielanie informacji związanych z  naprawą sprzętu wędkarskiego, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn 
i urządzeń budowlanych, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
mat tatami, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konser-
wacją aparatury i instrumentów laboratoryjnych, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją silników elektrycznych, Udzie-
lanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją pralek przemy-
słowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
palników, Udzielanie informacji związanych z naprawą i konserwacją 
okularów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwa-
cją elektrycznych urządzeń do oświetlania, Udzielanie informacji zwią-
zanych z naprawą lub konserwacją sprzętu do kontroli poziomu zanie-
czyszczenia wody, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub 
konserwacją urządzeń do parkowania rowerów, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń kinemato-
graficznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konser-
wacją maszyn i urządzeń do obróbki chemicznej, Udzielanie informa-
cji związanych z  naprawą lub konserwacją sprzętu sportowego, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn 
i urządzeń do mrożenia, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją pieców przemysłowych, Udzielanie informacji zwią-
zanych z  ostrzeniem nożyczek i  noży kuchennych, Udzielanie infor-
macji związanych z  usługami sprzątania ulic, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i przyrządów wędkar-
skich, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją 
urządzeń i  maszyn introligatorskich, Udzielanie informacji związa-

nych z naprawą lub konserwacją pomp, Udzielanie informacji związa-
nych z naprawą lub konserwacją maszyn drukarskich, Udzielanie in-
formacji związanych z naprawą lub konserwacją wanien, Udzielanie 
informacji związanych z  naprawą lub konserwacją mechanicznych 
systemów parkingowych, Udzielanie informacji związanych z napra-
wą parasoli, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konser-
wacją przemysłowych instalacji i  urządzeń chemicznych, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją elektrowni jądro-
wych, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją 
urządzeń do gotowania, Udzielanie informacji związanych z instalacją 
urządzeń elektrycznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją maszyn sprzedających, Udzielanie informacji związa-
nych z naprawą lub konserwacją sprzętu stacji benzynowych, Udzie-
lanie informacji związanych z instalacją maszyn, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn do przetwarzania ty-
toniu, 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 maszyn 
i przyrządów optycznych, Udzielanie informacji związanych z napra-
wą lub konserwacją instalacji do mycia pojazdów, Udzielanie informa-
cji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i narzędzi do ob-
róbki metali, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub 
konserwacją maszyn i  urządzeń do  produkcji wyrobów szklanych, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją przemy-
słowych zmywarek do naczyń, Udzielanie informacji związanych z na-
prawą lub konserwacją konsumenckich urządzeń elektrycznych, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn 
i urządzeń do kruszenia odpadów, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją maszyn o napędzie silnikowym do czysz-
czenia podłóg, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub kon-
serwacją maszyn do szycia, Udzielanie informacji związanych z napra-
wą lub konserwacją maszyn i  systemów do  produkcji układów 
scalonych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwa-
cją maszyn i aparatury medycznej, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń włókienniczych, Udzie-
lanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją broni palnej, 
Udzielanie informacji związanych z usługami czyszczenia zbiorników 
zasobnikowych, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub 
konserwacją maszyn i urządzeń rozrywkowych, Udzielanie informa-
cji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do za-
gęszczania odpadów, Udzielanie informacji związanych z  naprawą 
okularów, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konser-
wacją maszyn i  urządzeń biurowych, Udzielanie informacji związa-
nych z  naprawą lub konserwacją urządzeń do  oczyszczania wody, 
Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją ma-
szyn i przyrządów do produkcji butów, Udzielanie informacji związa-
nych z naprawą zabawek lub lalek, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją maszyn i przyrządów rolniczych, Udziela-
nie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją szyldów, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją instru-
mentów muzycznych, Udzielanie informacji związanych z  naprawą 
lub konserwacją generatorów energii, Udzielanie informacji związa-
nych z naprawą i konserwacją pieców, Udzielanie informacji związa-
nych z  usługami czyszczenia szamb, Udzielanie informacji związa-
nych z naprawą lub konserwacją samochodów, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń fotogra-
ficznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwa-
cją maszyn i urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych, Układa-
nie dachówki, murowanie 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 warstwowych, Układanie pokryć podłogowych, 
Układanie pokryć sufitów, Układanie przewodów głównych, Układa-
nie sufitów, Układanie sztucznej nawierzchni, Układanie wykładziny 
dywanowej, Usługi ciśnieniowego fugowania, Usługi czyszczenia ba-
senów, Usługi czyszczenia biur, Usługi czyszczenia kanalizacji, Usługi 
czyszczenia kotłów, Usługi czyszczenia przemysłowego, Usługi czysz-
czenia rur, Usługi w zakresie odnawiania prac kaligraficznych, Usługi 
w zakresie oczyszczania przez piaskowanie, Usługi w zakresie oczysz-
czania przez szorowanie, Usługi w  zakresie napraw kanałów, Usługi 
w zakresie napraw przewodów, Usługi w zakresie napraw wymienni-
ków ciepła, Usługi w zakresie napraw znaków, Usługi w zakresie na-
pełniania kartridżów na tusz, Usługi w zakresie montażu rusztowań, 
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Usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu audiowizualnego, Usługi 
doradcze w zakresie instalacji systemów grzewczych na paliwa stałe, 
Usługi doradcze w zakresie konserwacji budynków, Usługi doradcze 
w zakresie naprawy konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, Usługi do-
radcze w zakresie naprawy systemów kontroli środowiska, Usługi do-
radcze w zakresie renowacji rowów, Usługi doradcze w zakresie napra-
wy instalacji wodociągowych, Usługi doradcze w  zakresie instalacji 
elektrowni, Usługi doradcze w zakresie instalacji silników, Usługi do-
radcze w  zakresie projektów obróbki powierzchni, Usługi doradcze 
w zakresie kładzenia rur, Usługi doradcze w zakresie konserwacji insta-
lacji wodociągowych, Usługi doradcze w zakresie konserwacji syste-
mów kontroli środowiska, 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 w  zakresie konserwacji płytek 
wzorcowych, Usługi doradcze w zakresie konserwacji mocowań, Usłu-
gi doradcze związane z instalacją mocowań, Usługi doradcze związa-
ne z instalacją sprzętu automatyki budynkowej, Usługi doradcze zwią-
zane z konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego i elektrycznego, 
Usługi doradcze związane z  instalacją urządzeń oświetleniowych, 
Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu ochroniarskiego i bez-
pieczeństwa, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu przeciw-
pożarowego, Usługi elektryków, Usługi hydrauliczne i szklarskie, Usłu-
gi informacyjne dotyczące renowacji budynków, Usługi informacyjne 
w zakresie konserwacji systemów zabezpieczających, Usługi informa-
cyjne związane z  instalacją systemów zabezpieczających, Usługi in-
stalacji dachów, Usługi instalacji maszyn, Usługi instalacyjne platform 
roboczych i budowlanych, Usługi instalacyjne w zakresie rusztowań 
budowlanych, platform roboczych i budowlanych, Usługi izolacyjne, 
Usługi konserwacji i  zabezpieczenia dzieł sztuki, Usługi konserwacji 
maszyn, Usługi konserwacji podłóg, Usługi konserwacji rur, Usługi 
konserwacyjne na  rzecz placówek sportowych, Usługi malarskie, 
Usługi malowania dekoracyjnego, Usługi malowania domów, Usługi 
malowania znaków, Usługi mechaniczne, Usługi modernizacji i prze-
kształcania maszyn, Usługi montażowe rusztowań budowlanych, 
Usługi montażu kuchni, Usługi mycia ciśnieniowego, Usługi napełnia-
nia gaśnic, Usługi naprawcze urządzeń elektrycznych gospodarstwa 
domowego, Usługi naprawcze w zakresie silników, Usługi naprawcze 
w zakresie elektronicznego sprzętu biznesowego, Usługi naprawcze 
w zakresie pokryć schodów, Usługi naprawcze w zakresie pokryć pod-
łóg, Usługi naprawcze w zakresie pokryć ścian, Usługi naprawy i kon-
serwacji okularów, Usługi naprawy kotłów, Usługi naprawy zabawek, 
Usługi naprawy sprzętu medycznego, Usługi naprawy zegarów, Usłu-
gi oczyszczania ulic, Usługi odladzania samolotów, Usługi odnawiania 
książek, Usługi odnawiania mieszkań, Usługi odnawiania obrazów, 
Usługi opróżniania [czyszczenia], Usługi ostrzenia, Usługi podnośni-
ków morskich, Usługi przepompowywania cieczy, Usługi renowacji 
starych książek, Usługi renowacji w zakresie rur odpływowych, Usługi 
renowacji w  zakresie rur do  dostarczania wody, Usługi sprzątania, 
Usługi sprzątania miejsc popełnienia przestępstw, Usługi stawiania 
znaków, Usługi sterylizacji sprzętu ochrony indywidualnej, Usługi sto-
larskie [naprawa konstrukcji drewnianych], Usługi strojenia instru-
mentów muzycznych, Usługi suchych doków, Usługi szewskie [napra-
wa], Usługi układania przewodów elektrycznych, Usługi usuwania 
odpadów niebezpiecznych, Usługi uszczelniania wnętrz, Usługi w za-
kresie eliminacji zakłóceń dla urządzeń elektrycznych, Usługi w zakre-
sie instalacji elektrycznych, Usługi w  zakresie instalowania kotew 
do murów szczelinowych, Usługi w zakresie kontroli erozji gleb, Usłu-
gi w zakresie kopania w ziemi w celu weryfikacji położenia uzbrojenia, 
Usługi w zakresie malowania i prac dekoratorskich, Usługi w zakresie 
okrywania [zabezpieczania] budynków zakładów przemysłowych 
w celu ich konserwacji, Usługi w zakresie powlekania w celu konser-
wacji instalacji zakładów budowy maszyn okrętowych, Usługi w za-
kresie powlekania podłóg, Usługi w zakresie powlekania w celu na-
prawy instalacji zakładów inżynierii przemysłowej, Usługi w zakresie 
powlekania w  celu naprawy instalacji zakładów budowy maszyn 
okrętowych, Usługi w  zakresie regulowania nart, Usługi w  zakresie 
smarowania, Usługi w zakresie stawiania ogrodzeń, Usługi wykonaw-
ców instalacji elektrycznych, Usługi wykonawców w zakresie płyt gip-
sowych, Usługi zabezpieczania przed wilgocią, Usługi zabezpieczania 
przed korozją, Usługi zamiatania ulic, Usługi znakowania nawierzchni, 
Ustawianie ostrzy do pił, Ustawianie pieców, Usuwanie azbestu, Usu-
wanie graffiti, Usuwanie odpadów [usługi czyszczenia], Usuwanie 
plam, Usuwanie rdzy, Usuwanie wycieków, Utrzymanie i konserwacja 

kręgielni, Uszczelnianie i rozbieranie dróg, Wciąganie maszyn związa-
nych z  instalacją, naprawą i  budownictwem, Wiercenie, Wydobycie 
azbestu, Wykonywanie obrzutki na  basenach pływackich, Wykony-
wanie obrzutki w tunelach, Wymiana akumulatorów, Wymiana bate-
rii, Wymiana hamulców, Wymiana świateł, Wynajem i  konserwacja 
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 ścian osłonowych, Wznoszenie rusztowań 
do celów budowlanych i konstrukcyjnych, Wznoszenie szalunków dla 
inżynierii wodno-lądowej, Wznoszenie szalunków do renowacji i kon-
serwacji, Wznoszenie szalunków do  celów budowlanych i  konstruk-
cyjnych, Wznoszenie tymczasowych konstrukcji przeznaczonych 
na imprezy na świeżym powietrzu, Zabezpieczanie przeciwwilgocio-
we piwnic, Zabezpieczanie przed korozją, Zakładanie instalacji geo-
termicznych, Zakładanie mostowych złącz kompensacyjnych, Zamia-
tanie dróg, Zbieranie śmieci [zbiórka odpadów], Znakowanie poziome 
dróg, 39 Usługi wynajmu związane z  transportem i  magazynowa-
niem, Usługi przewozu, Transport (usługi nawigacji-), Parkowanie, 
przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, Usługi wynajmu zwią-
zane z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Usługi informacji, 
doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Transport, Parkowanie 
i przechowywanie pojazdów, Pakowanie i składowanie towarów, Dys-
trybucja za pomocą rurociągów i kabli, 41 Usługi w zakresie tłumaczeń 
pisemnych, Tłumaczenia językowe, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi 
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Tłumaczenia, 
Publikowanie, sprawozdawczość i  pisanie tekstów, 42 Testowanie, 
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe i tech-
nologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii infor-
macyjnych, Usługi w zakresie projektowania, 43 Hotele dla zwierząt, 
Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi informacji, doradztwa i rezerwa-
cji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi informacji, do-
radztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usłu-
gi zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem mebli, bielizny stołowej, 
serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Pen-
sjonaty dla zwierząt, Pomieszczenia dla zwierząt, Udostępnianie za-
kwaterowania tymczasowego, Usługi w  zakresie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pomiesz-
czeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapew-
nianie zakwaterowania na  pobyt czasowy, Zapewnianie czasowego 
wynajmu powierzchni biurowej, Zapewnianie zakwaterowania tym-
czasowego, Zwierzęta (pomieszczenia dla-), 44 Usługi w zakresie hi-
gieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla 
ludzi, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie rolnic-
twa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi weterynaryjne, Hi-
giena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody 
dla ludzi, Opieka nad zwierzętami, Usługi chirurgów weterynarzy, 
Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, Zabiegi higienicz-
ne dla zwierząt, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, Zabiegi 
pielęgnacyjne zwierząt, Zwierzęta domowe (zabiegi pielęgnacyjne-), 
Zwierzęta (zabiegi pielęgnacyjne-) 
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(531) 27 05 05, 27 05 08
(510), (511) 16 Katalogi, Prospekty, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru 
i  kartonu, modele architektoniczne, Materiały drukowane i  artykuły 
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne z pa-
pieru, Materiały i  środki dla artystów i do dekoracji, Papier i karton, 
Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kar-
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tonu lub tworzyw sztucznych, Materiały filtrujące z  papieru, Afisze, 
plakaty z  papieru lub kartonu, Bibułka, Bielizna stołowa papierowa, 
Bieżniki stołowe papierowe, Bieżniki stołowe z celulozy, Bileciki stoło-
we, Chorągiewki papierowe, Chłonne arkusze papieru lub plastiku 
do pakowania żywności, Chusteczki celulozowe do celów kosmetycz-
nych, Chusteczki do nosa [papierowe], Chusteczki do twarzy z papie-
ru, Chusteczki do nosa papierowe, Chusteczki papierowe do demaki-
jażu, Chusteczki higieniczne papierowe, Chusteczki papierowe 
do usuwania makijażu, Chusteczki papierowe do użytku kosmetycz-
nego, Chusteczki toaletowe, Dekoracje na środek stołu z papieru, De-
koracje na stół z papieru, Dekoracje z papieru [flagi], Filtry do kawy 
papierowe, Filtry do wody z papieru, Girlandy papierowe, Higieniczne 
ręczniki papierowe do rąk, Kartonowe maty stołowe, Kawa (Filtry do-) 
papierowe, Kuchenki mikrofalowe (Torebki do gotowania w-), Łopatki 
wykonane z  kartonu do  usuwania odchodów zwierząt domowych, 
Maty obiadowe tekturowe, Maty papierowe, Maty pod nakrycia stoło-
we z tektury, Maty pod nakrycia stołowe z papieru, Maty [podstawki] 
na monety, Maty stołowe pod talerze z tektury, Maty stołowe z karto-
nu, Maty stołowe z papieru, Niemowlęce śliniaki papierowe, Osłony 
z papieru na doniczki, Papier chłonny, Papier do celów kuchennych, 
Ozdoby kartonowe na  artykuły spożywcze, Papier do  pakowania 
żywności, Papier do pieczenia, Papier do użytku na stołach do badań, 
Papier do  wykładania półek, Papier higieniczny, Papier kuchenny 
w rolkach, Papier pergaminowy, Papier serwetkowy, Papier tłuszczoo-
dporny, Papier toaletowy w rolkach, Papier welinowy, Papier z nasio-
nami do  sadzenia [artykuły papiernicze], Papierowe chusteczki 
do mycia, Papierowe chusteczki do wycierania, Papierowe chusteczki 
higieniczne, Papierowe chusteczki toaletowe, Papierowe koronki, Pa-
pierowe maty stołowe, Papierowe nakładki na deski sedesowe, Papie-
rowe nakładki na muszle klozetowe, Papierowe nakrycia [obrusy] sto-
łowe, Papierowe obrusy, Papierowe parasolki do koktajli, Papierowe 
podkładki do  klatek dla zwierząt domowych, Papierowe podkładki 
do  zmiany pieluszek, Papierowe podkładki na  stół, Papierowe pod-
kładki pod szklanki, Papierowe podkładki stołowe, Papierowe pod-
stawki, Papierowe podstawki pod kufle do piwa, Papierowe podstaw-
ki pod szklanki, Papierowe serwetki do użytku domowego, Papierowe 
serwetki koronkowe, Papierowe serwetki o wzorze koronkowym, Pa-
pierowe wkładki do tacek dentystycznych, Papierowe worki na śmie-
ci, Perfumowane, papierowe wkładki do szuflad, Pergamin, Perfumo-
wane wkłady do  szuflad, Pergamin do  pieczenia, Pergaminowy 
(papier-), Plakaty z papieru, Płatki papierowe do demakijażu, Podkład-
ki pod szklanki z  tektury, Podkładki stołowe z  papieru, Podstawki 
na  stół papierowe, Podstawki papierowe, Podstawki pod szklanki 
z kartonu, Podstawki pod szklanki z tektury, Podstawki pod szklanki 
z papieru, Proporczyki z papieru, Ręczniki do twarzy papierowe, Ręcz-
niki kuchenne w  rolkach, Ręczniki papierowe, Ręczniki papierowe 
do czyszczenia, Ręczniki papierowe do demakijażu, Ręczniki papiero-
we do  osuszania, Ręczniki papierowe do  rąk, Ręczniki papierowe 
do twarzy, Rolki do kas sklepowych, Rolki papieru toaletowego, Ście-
reczki do twarzy z papieru, Ściereczki z celulozy, Serwetki jednorazo-
we, Serwetki papierowe pod desery z imitowanym koronkowym wy-
kończeniem, Serwetki papierowe (stołowe-), Serwetki stołowe 
papierowe, Serwetki z celulozy do użytku domowego, Śliniaki papie-
rowe, Śliniaki z rękawami, papierowe, Stołowa (bielizna-) papierowa, 
Szorstkie chusteczki [do użytku toaletowego], Tekturowe maty stoło-
we, Toaletowy (papier-), Torby do pakowania wykonane z biodegra-
dowalnego papieru, Torby na śmieci z papieru, Torebki do gotowania 
w kuchniach mikrofalowych, Torebki z papierowe na odchody zwie-
rząt domowych, Wkładki papierowe do  szuflad, perfumowane lub 
nie, Wkładki do szuflad wykonane z perfumowanego papieru, Utrzy-
mujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, 
Transparenty z papieru, Worki na śmieci z papieru [do użytku domo-
wego], 35 Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamo-
we, marketingowe i  promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne 
i  marketingowe, Usługi aukcyjne, Abonowanie dostępu do  serwisu 
telekomunikacyjnych baz danych, Administrowanie i  organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie prenumeratą gazet 
[dla osób trzecich], Administrowanie sprzedażą, Agencje eksportowe 
i importowe, Agencje importowe i eksportowe, Agencje importu-eks-
portu towarów, Analiza cen, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień 
sprzedaży, Dostarczanie informacji dotyczących produktów kon-
sumpcyjnych za  pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji 
handlowych konsumentom, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, 
Dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu na temat sprze-

daży samochodów, Dostarczanie informacji porównawczych w zakre-
sie cen pokoi hotelowych, Dostarczanie informacji konsumentom 
na temat towarów i usług, Gromadzenie, na rzecz innych osób, róż-
nych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom wy-
godnego porównywania i  kupowania tych usług, Gromadzenie, 
na  rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych w  celu 
umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych 
usług, Gromadzenie proponowanych ofert w  przetargach, Handel 
(Zarządzanie w zakresie zamówień w-), Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], Handlo-
we informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, Informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, In-
formacje na  temat metod sprzedaży, Informacje na  temat rankingu 
sprzedaży produktów, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży i pro-
gramów sprzedaży, Nabywanie dostępu do  kanałów telewizyjnych, 
Nabywanie towarów i  usług dla innych firm, Nabywanie towarów 
w imieniu innych przedsiębiorstw, Negocjowanie i rozliczanie trans-
akcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie i zawieranie trans-
akcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów te-
lekomunikacji, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób 
trzecich, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Negocjo-
wanie umów z  podmiotami opłacającymi usługi w  zakresie opieki 
zdrowotnej, Notowania cenowe towarów lub usług, Organizacja 
abonamentów do pobierania elektronicznych opłat za przejazd au-
tostradą [ETC] na  rzecz innych, Organizacja i  przeprowadzanie 
pchlich targów, Organizacja subskrypcji do  czasopism w  formacie 
elektronicznym, Organizacja subskrypcji kanału telewizji, Organiza-
cja subskrypcji mediów informacyjnych, Organizacja subskrypcji pa-
kietów informacyjnych, Organizacja subskrypcji pakietów medial-
nych, Organizacja subskrypcji usług telefonicznych, Organizacja 
subskrypcji usług internetowych, Organizowanie i prowadzenie im-
prez związanych ze sprzedażą bydła, Organizowanie i prowadzenie 
dla osób trzecich imprez związanych ze sprzedażą inwentarza żywe-
go i bydła zarejestrowanego i przeznaczonego na sprzedaż, Organi-
zowanie i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą inwentarza 
żywego, Organizowanie prezentacji osób w  celach biznesowych 
w związku z zakupem i sprzedażą produktów, Organizowanie prenu-
meraty publikacji dla osób trzecich, Organizowanie sprzedaży w try-
bie aukcji i  przetargów publicznych, Organizowanie subskrypcji 
w zakresie publikacji online dla osób trzecich, Organizowanie usług 
wynikających z  umów z  osobami trzecimi [handel], Organizowanie 
zakupów zbiorowych, Organizowanie zakupu towarów na  rzecz 
osób trzecich, Porady odnośnie handlu wymiennego, Porównywarki 
cen zakwaterowania, Pośrednictwo w  działalności handlowej dla 
osób trzecich, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodar-
czych, Pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicz-
nych lub komputerowych [Internet], 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 i zawiera-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośredniczenie i zawie-
ranie transakcji handlowych na  rzecz osób trzecich, Pośredniczenie 
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Pozyskiwanie 
kontraktów dotyczących dostaw energii, Pozyskiwanie kontraktów 
na kupno i sprzedaż towarów, Pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], 
Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz in-
nych, Pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzeda-
ży towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych 
ze sprzedażą towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie 
świadczenia usług, Pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów 
i usług, Prenumerata gazet [dla osób trzecich], Prenumeraty dzienni-
ków elektronicznych, Prenumerowanie gazet, Procedury administra-
cyjne związane z roszczeniami gwarancyjnymi, Procedury administra-
cyjne związane ze  składaniem zleceń kupna za  pośrednictwem 
telefonu lub komputera, Procedury administracyjne związane ze skła-
daniem zleceń kupna za pośrednictwem komputera, Produkcja pro-
gramów typu telezakupy, Produkcja programów związanych z teleza-
kupami, Przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz 
osób trzecich, Reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając 
klientom dogodne obejrzenie i  porównanie usług tych dostawców, 
Rozpowszechnianie wykazów nazwisk i adresów, Skomputeryzowa-
ne usługi w zakresie składania zamówień online, Skomputeryzowane 
zamówienia towarów, Subskrypcje pakietów mediów informacyj-
nych, Świadczenie usług porównania cen online, Telemarketing, Udo-
stępnianie informacji o  produktach konsumenckich, Udostępnianie 
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informacji dotyczących produktów konsumenckich w zakresie opro-
gramowania, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich 
dotyczących żywności lub napojów, Udostępnianie informacji o pro-
duktach konsumenckich dotyczących laptopów, Udostępnianie po-
rad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, Udo-
stępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie 
laptopów, Udostępnianie porad dotyczących produktów konsu-
menckich w  zakresie oprogramowania, Udzielanie informacji doty-
czących sprzedaży handlowej, Udzielanie informacji konsumenckich 
o produktach w zakresie kosmetyków, Udzielanie informacji rynkowej 
w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych, Udzielanie porad dla 
konsumentów o produktach, Udzielanie porad konsumenckich doty-
czących produktów, Usługi administracyjne w  zakresie kierowania 
klientów na konsultacje z prawnikiem, Usługi administracyjne w za-
kresie kierowania pacjentów na  konsultacje, Usługi administracyjne 
w zakresie programów przekazywania udziałów pracownikom, Usługi 
administracyjne w  zakresie rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, 
Usługi administracyjne w  zakresie ubezpieczenia zdrowia zębów, 
Usługi agencji eksportowo-importowych, Usługi agencji eksporto-
wych, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi agencji im-
portowo-eksportowych w dziedzinie energii, Usługi agencji importo-
wych, Usługi agencji zakupu, Usługi automatycznego zamawiania 
ponownego na rzecz firm, Usługi biurowe dotyczące przyjmowania 
zamówień sprzedaży, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów 
w imieniu firm, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz 
osób trzecich, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania 
towarów dla osób trzecich, Usługi doradcze związane z transakcjami 
handlowymi, Usługi importowo-eksportowe, Usługi informacyjne 
i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towa-
rów, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, Usługi informa-
cyjne i  poradnictwo handlowe dla konsumentów w  dziedzinie pro-
duktów do  makijażu, Usługi informacyjne i  poradnictwo handlowe 
dla konsumentów w  dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, Usługi 
informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzi-
nie produktów kosmetycznych, Usługi izby handlowej w zakresie pro-
mocji handlu, Usługi izby handlowej w  zakresie promocji przedsię-
biorstw, Usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, 
Usługi odbierania zamówień telefonicznych na  rzecz osób trzecich, 
Usługi porównywania cen, Usługi porównywania cen energii, Usługi 
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą poten-
cjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi 
finansowania, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dzie-
dzinie sprzedaży produktów i  świadczenia usług, Usługi pośrednic-
twa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trze-
cich, Usługi pośrednictwa związane z  reklamowaniem, Usługi 
prenumeraty gazet, Usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, 
Usługi składania zamówień hurtowych, Usługi w zakresie administro-
wania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży 
dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi w zakresie analizy cen, 
Usługi w zakresie kupna, Usługi w zakresie nabywania dla osób trze-
cich [zakupy produktów i  usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi 
w zakresie nabywania bonów na rzecz innych, Usługi w zakresie naby-
wania wyposażenia biurowego świadczone osobom trzecim, Usługi 
w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie porównywania zaku-
pów, Usługi w zakresie promocji eksportu, Usługi w zakresie składania 
zamówień [dla osób trzecich], Usługi w zakresie zamówień na rzecz 
osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restau-
racji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi 
w  zakresie zamówień online, Usługi zarządzania sprzedażą, Usługi 
zlecania na  zewnątrz w  zakresie organizacji zaopatrzenia towarów 
na rzecz innych, Wynajmowanie kas fiskalnych, Załatwianie prenume-
raty książek, recenzji, gazet lub komiksów, Zamówienia handlowe 
(Zarządzanie w zakresie-), Zaopatrzenie osób trzecich w napoje alko-
holowe [zakup towarów dla innych przedsiębiorców], Zapewnianie 
konsumentom rekomendacji o  towarach w  celach handlowych, Za-
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to-
warów i usług, Zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania 
towarów i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie administracyjne 
zamówieniami na  zakup w  ramach usług świadczonych przez firmy 
wysyłkowe, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr 
i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie w imieniu przedsiębiorstw 
przemysłowych i handlowych w zakresie zaopatrywania w materiały 
biurowe, Zarządzanie w zakresie zamówień, Zarządzanie w zakresie 
zamówień handlowych, Zarządzanie w  zakresie zamówień zakupo-
wych, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy 

online, Bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w  odniesieniu 
do  napojów, Sklepowe usługi detaliczne związane z  dywanami, 
Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu 
odzieży, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich 
do zakupu usług rozrywkowych, Sprzedaż detaliczna kart przedpła-
conych dla osób trzecich do  zakupu usług telekomunikacyjnych, 
Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu 
treści multimedialnych, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków far-
maceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, wetery-
naryjnych i  sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi 
bezobsługowych sklepów detalicznych w  odniesieniu do  żywności, 
Usługi detaliczne związane z nożami kuchennymi, Usługi handlu de-
talicznego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego w odnie-
sieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego w od-
niesieniu do  oprogramowania komputerowego, Usługi handlu 
detalicznego związane z komputerami, które można nosić na sobie, 
Usługi handlu detalicznego w  zakresie materiałów budowlanych, 
Usługi handlu detalicznego związane z  futrami sztucznymi, Usługi 
handlu detalicznego w  odniesieniu do  akcesoriów odzieżowych, 
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt 
domowych, Usługi handlu detalicznego związane z  akcesoriami 
do rowerów, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekar-
niczych, Usługi handlu detalicznego związane z preparatami do wło-
sów, Usługi handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczy-
mi, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu 
elektronicznego, Usługi handlu detalicznego w  odniesieniu do  do-
mowego sprzętu elektrycznego, Usługi handlu detalicznego w związ-
ku z akcesoriami samochodowymi, Usługi handlu detalicznego w za-
kresie akcesoriów mody, Usługi handlu detalicznego związane 
z wózkami dziecięcymi, Usługi handlu detalicznego online w zakresie 
muzyki cyfrowej do  pobrania, Usługi handlu detalicznego online 
w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi han-
dlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do po-
brania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone 
przez galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego w zakresie prepara-
tów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materia-
łów medycznych, Usługi handlu detalicznego związane z urządzenia-
mi kuchennymi, Usługi handlu detalicznego online obejmującego 
nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, Usługi handlu detalicz-
nego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, Usługi 
handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, 
Usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, Usługi handlu 
detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu deta-
licznego związane ze sprzętem audiowizualnym, Usługi handlu deta-
licznego związane ze środkami zapachowymi, Usługi handlu detalicz-
nego związane z napojami alkoholowymi, Usługi handlu detalicznego 
związane ze  sprzętem ogrodniczym, Usługi handlu detalicznego 
w  zakresie produktów ogrodniczych, Usługi handlu detalicznego 
związane z przyrządami do przygotowywania żywności, Usługi han-
dlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek 
zawierających piwo, Usługi handlu detalicznego związane ze sprze-
dażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi 
handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pude-
łek zawierających czekoladki, Usługi handlu detalicznego związane 
ze  sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, 
Usługi handlu detalicznego w zakresie baterii, Usługi handlu detalicz-
nego związane z filiżankami i szklankami, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie akumulatorów, Usługi handlu detalicznego dotyczące ro-
werów, Usługi handlu hurtowego dotyczące futer sztucznych, Usługi 
handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi 
handlu hurtowego w  odniesieniu do  oprogramowania komputero-
wego, Usługi handlu hurtowego w  zakresie preparatów farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz materiałów medycz-
nych, Usługi klubów książki prowadzących sprzedaż detaliczną dla 
członków, Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami 
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sklepów detalicznych onli-
ne obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związane z mate-
riałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakry-
ciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  tkaninami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania 
z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  artykułami ogrodniczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjąt-
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kiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  preparatami 
do  produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urzą-
dzeniami do pomiaru czasu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  preparatami do  produkcji napojów, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w  związku z  urządzeniami do  opalania się, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  akcesoriami seksualnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezal-
koholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem 
do fizjoterapii, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzenia-
mi do ochrony słuchu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akce-
soriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  tre-
ściami rejestrowanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
ze sprzętem do nurkowania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  preparatami do  pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przy-
rządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewa-
nia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w  związku z  urządzeniami sanitarnymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku ze  ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urzą-
dzeniami wodociągowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
ze  sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  urządzeniami 
medycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem 
weterynaryjnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczo-
wymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w  związku z  materiałami artystycznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w rol-
nictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami nauko-
wymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bronią, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z urządzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem do schładzania, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z urządzeniami do mrożenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z su-
plementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produk-
tami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artyku-
łami sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem 
rolniczym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do ro-
bót ziemnych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami 
podłogowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nićmi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w  związku z  artykułami do  szycia, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  chemikaliami do  stosowania w  leśnictwie, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z sorbetami, Usłu-

gi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami do bu-
dowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami 
do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mro-
żonymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  lodami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze  sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  deserami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  akcesoriami do  pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w  związku z  owocami morza, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z maszynami budowlanymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akceso-
riami do  pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku ze  sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane ze  sprzedażą odzieży i  dodatków odzieżowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, Usługi 
sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi sprzedaży 
detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w  zakresie artykułów odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów 
kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie futer, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w zakresie owoców, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone on-
line w  zakresie artykułów jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie torebek, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów bagażowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w  zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami bezalko-
holowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym 
związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
za  zamówieniem pocztowym związane z  piwem, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą katalogów w  związku 
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży deta-
licznej za zamówieniem pocztowym związane z napojami alkoholo-
wymi [z  wyjątkiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą 
katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej za pomocą katalogów w związku z piwem, Usługi sprzeda-
ży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane 
z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówie-
niem pocztowym związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprze-
daży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związa-
ne z  napojami alkoholowymi (z  wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży 
detalicznej za  pomocą globalnych sieci komputerowych związane 
z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące farb, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej związane z sejfami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z  żywymi zwierzętami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bi-
żuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielę-
gnacji zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  tkaninami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji na-
pojów, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  nakryciami głowy, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  artykułami do  czyszczenia, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w  związku z  drukami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
ze  sprzętem do  schładzania, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  urządzeniami do  mrożenia, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z urządzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku ze  sprzętem 
do  przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
ze sprzętem do podgrzewania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
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z  materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  pojazdami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  chemikaliami 
do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bronią, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w rol-
nictwie, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pre-
paratami do  czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z mięsem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapa-
chowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pomocami nauko-
wymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  parasolami prze-
ciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  paliwami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze smarami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z  suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  przędzą, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  piwem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  produktami dietetycznymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z nićmi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z  wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z  tyto-
niem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ze sprzętem rolniczym, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla 
ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami świątecz-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami konstruk-
cyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprze-
daży hurtowej w  związku ze  sprzętem do  robót ziemnych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami naścien-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielę-
gnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami 
podłogowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  deserami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nożami kuchennymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  przyborami kuchennymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  wyrobami piekarniczymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  produktami mlecznymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  owocami morza, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  ręcznymi urządzeniami do  budowy, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  napojami alkoholowymi (z  wyjąt-
kiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  preparatami 
do  produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z grami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z arty-
kułami do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sztućcami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urzą-
dzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czeko-
ladą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze  środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z urządzeniami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z grzejnikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  urządzeniami wodociągowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży 

hurtowej w  związku z  urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  zakresie futer, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie artykułów 
sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie kwiatów, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie filiżanek i szklanek, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
urządzeń kuchennych, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie elek-
trycznych urządzeń gospodarstwa domowego, Usługi w zakresie de-
talicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Usłu-
gi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycz-
nych, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, 
Usługi w  zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów 
odzieżowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, 36 Zbiórki funduszy 
i sponsorowanie finansowe, Usługi w zakresie depozytów przedmio-
tów wartościowych, Ubezpieczenia, Gwarantowanie ubezpieczeń, 
Wydawanie kart przedpłaconych i bonów, Usługi w zakresie wycen, 
Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe, monetarne i ban-
kowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi depozytów sejfowych, Groma-
dzenie funduszy i  sponsorowanie finansowe, 37 Wydobywanie su-
rowców naturalnych, Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, Wynajem 
narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczą-
cego i konserwacyjnego, Usługi w zakresie wykopywania i wydoby-
wania zasobów naturalnych, Usługi budowlane, konstrukcyjne, roz-
biórkowe i  wyburzeniowe, Ładowanie baterii i  innych urządzeń 
magazynujących energię oraz wynajem sprzętu do nich, Czyszczenie 
i pielęgnacja tkanin, tekstyliów, skóry, futer i wyrobów wytworzonych 
z tych materiałów, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu kom-
puterowego i  urządzeń telekomunikacyjnych, Instalowanie, konser-
wacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyza-
cja), Instalowanie, konserwacja i  naprawa alarmów, zamków i  kas 
pancernych, Instalowanie, konserwacja i naprawa wind i dźwigów, In-
stalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Kon-
serwacja i naprawa budynków, Konserwacja i naprawa opon, Montaż, 
utrzymanie i naprawa mebli, Naprawa i konserwacja zegarów i zegar-
ków, Naprawa, konserwacja i tankowanie pojazdów, Regeneracja i na-
pełnianie tonerów i tuszów, Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja 
i naprawy szyb, okien i rolet, Budowa elektrowni falowych, Budowa i kon-
serwacja rurociągów, Budowa rafinerii ropy naftowej, Budowa zakładów 
przemysłowych, Instalacja pasywnej ochrony przeciwpożarowej, Instala-
cja osłon przeciwsłonecznych, Instalacja ogrzewania wykorzystującego 
efekt prądów naskórkowych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicz-
nych, Instalacja odgromników, Instalacja narzędzi na  placach budowy, 
Instalacja, naprawa i konserwacja obiektów i sprzętu pomieszczeń czy-
stych, Instalacja, naprawa i konserwacja chłodnic do silników, Instalacja, 
naprawa i konserwacja urządzeń skraplających, Instalacja, naprawa i kon-
serwacja rur kotłowych, Instalacja, naprawa i konserwacja kondensato-
rów pary, Instalacja mebli w sklepach, Instalacja mebli, Instalacja materia-
łów izolacyjnych, Instalacja maszyn przemysłowych, Instalacja maszyn 
biurowych, Instalacja maszyn, Budowanie konstrukcji żelbetowych przy 
wykorzystaniu szalunków przesuwnych i  wznoszących, Ciesielstwo, 
Czyszczenie basenów, Czyszczenie cylindrów wodnych, Czyszczenie ele-
mentów wystroju wnętrz, Czyszczenie higieniczne [baseny], Czyszczenie 
higieniczne [obiekty ruchome], Czyszczenie higieniczne [wanny], Czysz-
czenie i naprawa kotłów, Czyszczenie instalacji wodociągowych, Czysz-
czenie instrumentów i urządzeń chirurgicznych, Czyszczenie kamieniar-
ki, Czyszczenie kominów, Czyszczenie kotłów, Czyszczenie maszyn, 
Czyszczenie mebli, Czyszczenie pasów startowych, Czyszczenie pasów 
startowych lotnisk, Czyszczenie pojemników do  przechowywania, 
Czyszczenie pokryć podłogowych, Czyszczenie pomników, Czyszcze-
nie powierzchni ścian, Czyszczenie pralek, Czyszczenie przenośnych 
konstrukcji, Czyszczenie ruchomych obiektów sanitarnych, Czyszczenie 
silników elektrycznych, Czyszczenie stoisk wystawowych, Czyszczenie 
studzienek ściekowych, Czyszczenie studzienek ściekowych wodą pod 
wysokim ciśnieniem, Czyszczenie szamb, Czyszczenie szamb (szamb 
wykorzystujących bakterie do przeróbki ścieków), Czyszczenie układów 
wodociągów, Czyszczenie wanien, Czyszczenie wodnic (linii wodnych), 
Czyszczenie żaluzji, Czyszczenie zbiorników, Czyszczenie zbiorników 
magazynowych, Czyszczenie zbiorników na wodę, Czyszczenie zbiorni-
ków zasobnikowych, Czyszczenie zewnętrznych pokładów statków, De-
zynfekcja zastawy stołowej, Diagnostyczne usługi konserwacyjne w za-
kresie fotokopiarek, Dostarczanie skomputeryzowanych informacji 
z  zakresu konserwacji dywanów, Eliminacja zakłóceń w  instalacjach 
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elektrycznych, Informacja o konserwacji sprzętu pomiarowego i urzą-
dzeń testujących, Informacja o naprawach, Instalacja aktywnej ochro-
ny przeciwpożarowej, Instalacja aparatury medycznej, Instalacja be-
tonowych systemów formujących, Instalacja chłodziarek (zamrażarek), 
Instalacja ciśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa, Instalacja elek-
trycznego ogrzewania towarzyszącego, Instalacja gazociągów, Insta-
lacja gazociągów i  wodociągów, Instalacja i  naprawa automatów 
do sprzedaży, Instalacja i naprawa bankomatów, Instalacja i naprawa 
sprzętu ochrony przeciwpowodziowej, Instalacja i naprawa wyświe-
tlaczy z  diodami elektroluminescencyjnymi [LED], Instalacja izolacji 
na murach szczelinowych, Instalacja izolacji rur, Instalacja, konserwa-
cja i  naprawa maszyn, Instalacja, konserwacja i  naprawa urządzeń 
do nadawania, Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu kuchenne-
go, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń i przyrządów medycz-
nych, Instalacja konstrukcji o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, 
Instalacja konstrukcji tymczasowych na wystawy handlowe, Instalacja 
pieców przemysłowych, Instalacja piwnicznych produktów wodood-
pornych, Instalacja pokryć dachowych, Instalacja prefabrykowanych 
elementów budowlanych, Instalacja przednich szyb w pojazdach, In-
stalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja przemy-
słowych urządzeń do gotowania, Instalacja przemysłowych przewo-
dów grzejnych, Instalacja przemysłowych urządzeń ciśnieniowych, 
Instalacja przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, Instalacja prze-
wodów wodociągowych, Instalacja rur okładzinowych, przewodów 
rurowych i przewodów wiertniczych w szybach naftowych, Instalacja 
rurociągów lądowych, Instalacja rurociągów podmorskich, Instalacja 
rurociągów przemysłowych, Instalacja rusztowań budowlanych, plat-
form roboczych i budowlanych, Instalacja sprzętu audiowizualnego, 
Instalacja sprzętu do  automatyki budynkowej, Instalacja sprzętu 
do  prania i  kuchennego, Instalacja sprzętu elektrycznego i  elektro-
nicznego w samochodach, Instalacja sprzętu hydraulicznego, Instala-
cja sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Instalacja stoisk prze-
znaczonych na wystawy, Instalacja systemów do gromadzenia wody 
deszczowej, Instalacja systemów do odprowadzania wody deszczo-
wej, Instalacja systemów do  zbierania wody deszczowej, Instalacja 
systemów energii wodnej, Instalacja systemów energii wiatrowej, In-
stalacja systemów fizycznej kontroli dostępu, Instalacja systemów 
gaszenia pożaru, Instalacja systemów inżynierii środowiska, Instalacja 
systemów ochrony środowiska, Instalacja systemów ochrony przed 
piorunami, Instalacja systemów odprowadzania ciepła, Instalacja sys-
temów oprzyrządowania, Instalacja systemów oświetleniowych, In-
stalacja systemów oświetlenia elektrycznego i  systemów elektro-
energetycznych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych 
energią słoneczną w  budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów 
paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w  budynkach nie-
mieszkalnych, Instalacja systemów telewizji przemysłowej, Instalacja 
systemów tłumienia ognia, Instalacja systemów umożliwiających kon-
trolowanie zwierząt domowych, Instalacja systemów wodociągowo
-kanalizacyjnych, Instalacja systemów wyciągowych dymu, Instalacja 
systemów zarządzania ruchem, Instalacja urządzeń do chłodzenia, In-
stalacja szamb, Instalacja urządzeń do gotowania, Instalacja urządzeń 
do  kompensacji mocy biernej, Instalacja urządzeń do  oszczędzania 
energii, Instalacja urządzeń do  produkcji ropy naftowej, Instalacja 
urządzeń do suszenia, Instalacja urządzeń do wytwarzania energii, In-
stalacja urządzeń do zaopatrzenia w wodę, Instalacja urządzeń do za-
opatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, Instalacja urządzeń elektrycz-
nych, Instalacja urządzeń elektrycznych i  generatorów prądu, 
Instalacja urządzeń oświetleniowych, Instalacja urządzeń sanitarnych, 
Instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja uzie-
mienia elektrycznego, Instalacja zamrażarek, Instalacja zbiorników 
na  wodę deszczową, Instalowanie generatorów prądu, Instalowanie 
gotowych elementów konstrukcyjnych, Instalowanie i  konserwacja 
systemów nawadniających, Instalowanie i naprawa pieców, Instalowa-
nie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie i naprawa urzą-
dzeń zamrażalniczych, Instalowanie i  naprawa urządzeń do  nawad-
niania, Instalowanie i naprawy pieców, Instalowanie, konserwacja oraz 
naprawa maszyn i urządzeń biurowych, Instalowanie konstrukcji tym-
czasowych na wystawy handlowe, Instalowanie konstrukcji tymcza-
sowych na  targi handlowe, Instalowanie kotłów, Instalowanie kotw 
wbijanych do  ziemi, Instalowanie linii transmisyjnych, Instalowanie 
mebli na wymiar, Instalowanie obiektów i urządzeń magazynowych, 
Instalowanie odbiorników radiowych, Instalowanie osprzętu i akceso-
riów w  pomieszczeniach mieszkalnych, Instalowanie paneli koloro-
wych na fasadach budynków, Instalowanie pieców do wytapiania, In-
stalowanie pneumatycznych systemów do  transportu materiałów 

masowych, Instalowanie powłok ognioodpornych, Instalowanie prze-
nośników, Instalowanie przyrządów do poszukiwania ropy naftowej, 
Instalowanie rynien, Instalowanie silników, Instalowanie sprzętu ku-
chennego, Instalowanie stanowisk do przemówień konferencyjnych, 
Instalowanie stoisk targowych, Instalowanie symulatorów pojazdów, 
Instalowanie systemów łącznościowych pracujących na częstotliwo-
ści radiowej, Instalowanie systemów odkurzania centralnego, Instalo-
wanie systemów telewizji kablowych, Instalowanie systemów zasila-
nych energią słoneczną, Instalowanie szyberdachów, Instalowanie 
ulicznych afiszy informacyjnych, Instalowanie ulicznych obiektów 
publicznego użytku, Instalowanie urządzeń biurowych, Instalowanie 
urządzeń sanitarnych, Instalowanie urządzeń elektrycznych, Instalo-
wanie urządzeń zapobiegających kradzieżom, Instalowanie we-
wnętrznych ścianek działowych, Instalowanie wewnętrznych ścianek 
działowych w  budynkach, Instalowanie wyposażenia budynków, In-
stalowanie wykładzin rurowych w przejściach, Instalowanie wyposa-
żenia kuchennego, Instalowanie zabezpieczeń przed przeciągami 
na  oknach otwieranych pionowo, Instalowanie zasuw, Instalowanie 
zintegrowanych sieci radiowych, Izolacja rur, Izolacja rurociągów, Izo-
lowanie rurociągów, Kładzenie dywanów, Konserwacja akwariów, 
Konserwacja basenów, Konserwacja dachów, Konserwacja dróg, Kon-
serwacja drukarek 3D, Konserwacja dzieł sztuki, Konserwacja elek-
trycznych systemów handlowych, Konserwacja i naprawa bram, Kon-
serwacja i  naprawa broni lotniczej, Konserwacja i  naprawa 
ciśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa, Konserwacja i naprawa do-
tyczące automatów do zamykania drzwi, Konserwacja i naprawa dro-
nów, Konserwacja i  naprawa dźwigów, Konserwacja i  naprawa elek-
trycznych systemów uziemienia, Konserwacja i  naprawa instalacji 
drzwi automatycznych, Konserwacja i naprawa instalacji do przecho-
wywania, Konserwacja i naprawa instalacji do przechowywania ropy 
naftowej i  gazu, Konserwacja i  naprawa instalacji bezpieczeństwa, 
Konserwacja i naprawa instalacji energii słonecznej, Konserwacja i na-
prawa instalacji geotermicznych, Konserwacja i  naprawa instalacji 
ogrzewania słonecznego, Konserwacja i  naprawa kanałów deszczo-
wych, Konserwacja i naprawa kotłów na paliwa stałe, Konserwacja i na-
prawa ładowni, Konserwacja i naprawa mebli, Konserwacja i naprawa 
nart, Konserwacja i naprawa ogrzewania towarzyszącego, Konserwa-
cja i naprawa palników, Konserwacja i naprawa piorunochronów, Kon-
serwacja 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 ewakuacji przeciwpożarowej, 
Konserwacja i naprawa systemów gaszenia pożaru, Konserwacja i na-
prawa systemów alarmu przeciwpożarowego, Konserwacja i naprawa 
systemów kontroli dostępu, Konserwacja i naprawa systemów fizycznej 
kontroli dostępu, Konserwacja i naprawa systemów ochrony przed pio-
runami, Konserwacja i naprawa systemów wykrywania pożaru, Konser-
wacja i  naprawa szlabanów automatycznych, Konserwacja i  naprawa 
turbin gazowych, Konserwacja i  naprawa urządzeń do  oczyszczania 
wody, Konserwacja i  naprawa urządzeń ciśnieniowych, Konserwacja 
i naprawa zbiorników magazynowych, Konserwacja i naprawy budyn-
ków, Konserwacja i odnowa dzieł sztuki, Konserwacja lub naprawa ma-
szyn do dojenia [dojarek], Konserwacja lub naprawa palników, Konser-
wacja maszyn biurowych, Konserwacja maszyn do  czyszczenia, 
Konserwacja maszyn do pisania, Konserwacja maszyn i sprzętu do spa-
wania, Konserwacja maszyn przemysłowych, Konserwacja, naprawa 
i  odnowa urządzeń i  instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja nieelek-
trycznych kuchennych płytek grzewczych, Konserwacja nieruchomości, 
Konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej obejmująca wykorzy-
stywanie dyszy ciśnieniowych do wystrzeliwania wody zawierającej ma-
teriały ścierne, Konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej obej-
mująca wykorzystywanie hydromechanicznego sprzętu tnącego, 
Konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej obejmująca wykorzy-
stywanie hydraulicznego sprzętu tnącego, Konserwacja opon, Konser-
wacja pneumatycznych narzędzi ręcznych, Konserwacja podłóg drew-
nianych, Konserwacja podłóg laminowanych, Konserwacja podłóg 
z imitacji drewna, Konserwacja przewodów, Konserwacja, serwis i na-
prawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, 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 sto-
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sowanego w  usługach cateringowych, Konserwacja urządzeń auto-
matycznych, Konserwacja systemów odprowadzania nieczystości 
[szamb], 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, Naprawa głębokiej zastawy 
stołowej, Naprawa generatorów elektrycznych oraz silników wiatro-
wych, Naprawa fotokopiarek, Naprawa fortepianów, Naprawa filtrów 
powietrza i  części do  nich, Naprawa filtrów powietrza, Naprawa fil-
trów powietrza wlotowego do  maszyn, Naprawa filtrów powietrza 
wlotowego i części do nich, Naprawa filtrów do mleka, Naprawa fil-
trów do  maszyn i  silników, Naprawa elementów silników, Naprawa 
elektronicznych systemów kasowych, Naprawa dźwigów, Naprawa 
dachów, Naprawa chłodziarek (zamrażarek), Naprawa chłodziarek, 
Naprawa butli z gazem, Naprawa bagażu, Naprawa automatycznych 
podajników paszy dla hodowlanych zwierząt gospodarskich, Napra-
wa artykułów z  żelaza, Naprawa aparatury chirurgicznej, Naprawa 
aparatów fotograficznych, Nakładanie wylewki posadzkowej, Nakła-
danie wodoodpornych wykładzin, Nakładanie powłok w  tunelach, 
Nakładanie powłok w celu naprawy ścian, Nakładanie powłok ochron-
nych na  powierzchnie zbiorników, Nakładanie powłok ochronnych 
na  powierzchnie wgłębień, Nakładanie powłok nieprzemakalnych 
na  dachy, Nakładanie powłok na  baseny pływackie, Nakładanie po-
włok antygraffiti, Nakładanie pokryć powierzchniowych, Nakładanie 
osłon na światłowody, Nakładanie osłon na kable, Nakładanie jastry-
chów, Nakładanie farby w  sprayu, Nakładanie farb ochronnych 
na drewno, Nakładanie faktur na sufity, Nakładanie antypoślizgowych 
podłogowych warstw uszczelniających, Nagwintowywanie luf broni, 
Nadawanie faktury sufitom lub ścianom, Mycie pojazdów mechanicz-
nych, Mycie skrzynek na ryby, Montaż zmiękczaczy wody, Montaż ze-
stawów półek, Montaż wyposażenia kuchennego, Konserwacja urzą-
dzeń i narzędzi medycznych, Konserwacja urządzeń oczyszczających 
wodę, Konserwacja znaków, Lakierowanie, Lakierowanie desek, Lakie-
rowanie materiałów z kartonu, Malowanie, Malowanie i lakierowanie, 
Malowanie lub naprawa znaków, Malowanie metalowych powierzchni 
w celu zapobiegania korozji, Malowanie natryskowe, Malowanie natry-
skowe 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 słonecz-
nego, Montaż i naprawa anten, Montaż [instalacja] instalacji maszyno-
wych, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Montaż [instalacja] 
półek, Montaż instalacji do zmiękczania wody, Montaż instalacji kana-
lizacyjnych, gazowych i wodociągowych, Montaż instalacji na placach 
budowy, Montaż instalacji przemysłowych, Montaż [instalowanie] sys-
temów przechowywania, Montaż namiotów, Montaż ogrodzeń, Mon-
taż okładziny zewnętrznych ścian budynku, Montaż okuć do  drzwi, 
Montaż paneli gipsowych, Montaż płyt ściennych, Montaż podłóg 
drewnianych, Montaż podłóg laminowanych, Montaż podłóg podnie-
sionych, Montaż podłóg z imitacji drewna, Montaż półpięter, Montaż 
produktów odlewniczych, Montaż rusztowań, Montaż ścian działo-
wych kartonowo-gipsowych, Montaż silników lotniczych, Montaż 
sprzętu kateringowego, Montaż stojaków i półek, Montaż szafek ku-
chennych, Montaż tymczasowych barierek, Montaż tymczasowych 
ogrodzeń, Montaż wykładzin kanałów ściekowych, Naprawa gogli, 
Naprawa i  konserwacja aparatów słuchowych dla osób niesłyszą-
cych, Naprawa i  konserwacja artykułów gimnastycznych i  sporto-
wych, Naprawa i konserwacja automatycznych skrzyni biegów, Na-
prawa i konserwacja elektrowni wiatrowych, Naprawa i konserwacja 
elektrowni falowych, Naprawa i konserwacja elektronicznych paneli 
wyświetlających, Naprawa i konserwacja generatorów energii elek-
trycznej, Naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, Naprawa 
i konserwacja instrumentów, urządzeń i sprzętu medycznego, Napra-
wa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, Naprawa i kon-
serwacja instrumentów i aparatury chirurgicznej, Naprawa i konser-
wacja instalacji do  wytwarzania energii, Naprawa i  konserwacja 
kontenerów transportowych, Naprawa i  konserwacja laserowych 
urządzeń pomiarowych, Naprawa i  konserwacja maszyn do  robót 
ziemnych, Naprawa i konserwacja maszyn do budowy dróg, Napra-
wa i konserwacja maszyn rolniczych, Naprawa i konserwacja maszyn 
i obrabiarek do obróbki i przetwarzania metali, Naprawa i konserwa-
cja narzędzi ogrodniczych, Naprawa i konserwacja osi i części do nich, 
Naprawa i konserwacja pomp zasilających lub pomp do podwyższa-

nia ciśnienia, Naprawa i konserwacja pomp, Naprawa i konserwacja 
pomp próżniowych, Naprawa i  konserwacja pras do  przetwarzania 
metali, Naprawa i  konserwacja projektorów filmowych, Naprawa 
i konserwacja przekładni zębatych, Naprawa i konserwacja ręcznych 
skrzyni biegów, Naprawa i konserwacja rusztowań budowlanych oraz 
platform budowlanych, Naprawa i konserwacja sprzętu kempingowe-
go, Naprawa i konserwacja sprzętu górniczego, Naprawa i konserwa-
cja sprzętu do robót ziemnych, Naprawa i konserwacja sprzętu do bu-
dowy dróg, Naprawa i konserwacja sprzętu sportowego i do fitnessu, 
Naprawa i  konserwacja sprężarek, Naprawa i  konserwacja urządzeń 
i instalacji do chłodzenia, Naprawa i konserwacja urządzeń multime-
dialnych, Naprawa i konserwacja urządzeń fotograficznych, Naprawa 
i konserwacja urządzeń elektronicznych, Naprawa i konserwacja urzą-
dzeń do  chłodzenia, Naprawa i  konserwacja urządzeń do  suszenia, 
Naprawa i konserwacja zabawek, Naprawa i renowacja artykułów go-
spodarstwa domowego, Naprawa i renowacja książek, Naprawa i re-
nowacja mebli, Naprawa instalacji do  użytku w  produkcji metalu, 
przetwarzaniu metalu i obróbce metalu, Naprawa instalacji do zaopa-
trzenia w wodę, Naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię, Napra-
wa instalacji i maszyn produkujących biogaz, Naprawa instalacji sani-
tarnych, Naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, 
Naprawa instrumentów muzycznych, Naprawa konstrukcji wykorzy-
stywanych w  warunkach wysokiej temperatury, Naprawa koryt 
do  karmienia, Naprawa kontenerów transportowych, Naprawa linii 
wysokiego napięcia, Naprawa lornetek, Naprawa lub konserwacja au-
tomatów sprzedających, Naprawa lub konserwacja broni palnej, Na-
prawa lub konserwacja elektrowni jądrowych, Naprawa lub konser-
wacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, Naprawa lub 
konserwacja elektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania, Napra-
wa lub konserwacja gazowych podgrzewaczy wody, Naprawa lub 
konserwacja generatorów energii elektrycznej, Naprawa lub konser-
wacja garnków i rondli kuchennych, Naprawa lub konserwacja instala-
cji do mycia pojazdów, Naprawa lub konserwacja instrumentów mu-
zycznych, 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 przetwórstwa chemicznego, Naprawa lub konserwacja mły-
nów do paszy, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do zała-
dunku-rozładunku, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń 
do zbioru upraw, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi do ho-
dowli jedwabników, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń 
drukarskich lub introligatorskich, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń do hodowli jedwabników, Naprawa lub konserwacja ma-
szyn i urządzeń do przetwarzania napojów, Naprawa lub konserwacja 
maszyn i urządzeń do obróbki papieru, Naprawa lub konserwacja ma-
szyn i systemów do produkcji obwodów scalonych, Naprawa lub kon-
serwacja maszyn i przyrządów pomiarowych, Naprawa lub konserwa-
cja maszyn i  instrumentów testujących, Naprawa lub konserwacja 
maszyn i  urządzeń do  produkcji papieru, Naprawa lub konserwacja 
maszyn i urządzeń do nurkowania, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i narzędzi do przetwarzania włókien roślinnych, Naprawa lub konser-
wacja maszyn i urządzeń do kruszenia odpadów, Naprawa lub konser-
wacja maszyn i narzędzi rolniczych, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i systemów do produkcji półprzewodników, Naprawa lub konserwa-
cja maszyn i urządzeń ustalających częstotliwość sygnału wizyjnego, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarzania two-
rzyw sztucznych, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń 
do malowania, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń mrożą-
cych, Naprawa lub konserwacja maszyn i  przyrządów optycznych, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów 
gumowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, 
Naprawa lub konserwacja maszyn o napędzie silnikowym do czysz-
czenia podłóg, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń rozryw-
kowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do uprawy zie-
mi, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń kinematograficznych, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń górniczych, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń medycznych, Naprawa lub kon-
serwacja mikserów do  paszy, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i  urządzeń budowlanych, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urzą-
dzeń do produkcji wyrobów szklanych, Naprawa lub konserwacja ma-
szyn i narzędzi do obróbki metali, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń do pakowania lub owijania, Naprawa lub konserwacja ma-
szyn i  urządzeń fotograficznych, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń do dystrybucji lub kontroli energii, Naprawa lub konserwa-
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cja 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 do  produkcji 
miazgi drzewnej, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń 
do przetwarzania żywności, Naprawa lub konserwacja maszyn i urzą-
dzeń do  przemysłu drzewnego, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i narzędzi do połowu ryb, Naprawa lub konserwacja maszyn do prze-
twarzania tytoniu, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń 
do  prasowania odpadów, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urzą-
dzeń do użytku w męskich zakładach fryzjerskich, Naprawa lub kon-
serwacja maszyn i urządzeń do użytku w salonach piękności, Napra-
wa lub konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji sklejki, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji fornirów, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i  urządzeń elektronicznych, Naprawa lub 
konserwacja mechanicznych systemów parkingowych, Naprawa lub 
konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarzania żywności lub napo-
jów, Naprawa lub konserwacja maszyn drukarskich, Naprawa lub kon-
serwacja maszyn i urządzeń introligatorskich, Naprawa lub konserwa-
cja maszyn i urządzeń do obróbki drewna, Naprawa lub konserwacja 
nieelektrycznych urządzeń i  instalacji do  gotowania, Naprawa lub 
konserwacja przemysłowych zmywarek do naczyń, Naprawa lub kon-
serwacja pralek przemysłowych, Naprawa lub konserwacja pras 
do paszy, Naprawa lub konserwacja pomp, Naprawa lub konserwacja 
pieców przemysłowych, Naprawa lub konserwacja projektorów fil-
mowych, Naprawa lub konserwacja rzutników, Naprawa lub konser-
wacja silników elektrycznych, Naprawa lub konserwacja sprzętu 
do kontroli poziomu zanieczyszczenia wody, Naprawa lub konserwa-
cja sprzętu stacji benzynowych, Naprawa lub konserwacja statków, 
Naprawa lub konserwacja szyldów, Naprawa lub konserwacja sprzętu 
budowlanego, Naprawa lub konserwacja sprzętu wędkarskiego, Na-
prawa lub konserwacja transporterów (przenośników), Naprawa lub 
konserwacja urządzeń do  oczyszczania wody, Naprawa lub konser-
wacja urządzeń do gotowania do celów przemysłowych, Naprawa lub 
konserwacja urządzeń i instrumentów laboratoryjnych, Naprawa lub 
konserwacja urządzeń do rozdrabniania paszy, Naprawa lub konser-
wacja urządzeń i  instalacji do gotowania, Naprawa lub konserwacja 
urządzeń do  parkowania rowerów, Naprawa lub konserwacja urzą-
dzeń do gotowania, Naprawa lub konserwacja urządzeń do uzdatnia-
nia wody do  celów przemysłowych, Naprawa lub konserwacja wa-
nien, Naprawa lub utrzymanie zakładów chemicznych, Naprawa 
maszyn, Naprawa maszyn biurowych, Naprawa maszyn budowlanych 
i sprzętu budowlanego, Naprawa maszyn do obróbki odpadów prze-
mysłowych, Naprawa maszyn do przetwarzania odpadów organicz-
nych, Naprawa maszyn i sprzętu do obróbki metali, Naprawa maszyn 
i sprzętu medycznego, Naprawa maszyn i urządzeń do gier, Naprawa 
maszyn i  urządzeń biurowych, Naprawa maszyn na  sprzężone po-
wietrze, Naprawa maszyn przemysłowych, Naprawa misek klozeto-
wych ze  zintegrowanymi bidetowymi dyszami wodnymi, Naprawa 
narzędzi, Naprawa nieelektrycznych kuchennych płytek grzewczych, 
Naprawa niewielkich artykułów metalowych, Naprawa obuwia, to-
reb i pasków, Naprawa odbiorników radiowych, Naprawa odbiorni-
ków radiowych lub telewizyjnych, Naprawa odkurzaczy, Naprawa 
ogrodzeń, Naprawa okularów, Naprawa okularów przeciwsłonecz-
nych, Naprawa ościeżnic drzwiowych, Naprawa osi do pojazdów, Na-
prawa osi do maszyn, Naprawa osłon przeciwsłonecznych, Naprawa 
parasoli, Naprawa parasoli przeciwsłonecznych, Naprawa pieców 
przemysłowych, Naprawa płytek, Naprawa podłóg drewnianych, Na-
prawa podłóg laminowanych, Naprawa podłóg z  imitacji drewna, 
Naprawa pojemników pod ciśnieniem, Naprawa pokryć podłogo-
wych, Naprawa pomp, Naprawa przyrządów optycznych, Naprawa 
rusztowań, Naprawa sprzętu do  gry w  bilard, Naprawa sprzętu 
do kontroli poziomu zanieczyszczenia wody, Naprawa sprzętu do na-
wigacji powietrznej, Naprawa sprzętu elektrycznego, Naprawa 
sprzętu elektrycznego i  instalacji elektrotechnicznych, Naprawa 
sprzętu sportowego, Naprawa sprzętu wędkarskiego, Naprawa sys-
temów do przerobu odpadów zwierzęcych, Powlekanie przewodów, 
Powlekanie murów, Powlekanie [malowanie], Powlekanie kanałów 
ściekowych, Powlekanie betonu, Porady dotyczące zapobiegania 
blokowaniu się rur wodno-kanalizacyjnych, Porady dotyczące zapo-
biegania blokowaniu się tłuszczowników, Porady dotyczące zapo-
biegania blokowaniu się dołów gnilnych, Ponowne ostrzenie noży-
czek, Ponowne ostrzenie noży, Ponowne ostrzenie łyżew, Ponowne 
oprawianie biżuterii, Ponowne czernienie karabinów, Ponowne czer-
nienie broni, Ponowna obróbka powierzchni dachów, Pokrywanie 
dachów papą, Pokrywanie odpływów, Polerowanie betonu, Polero-

wanie biżuterii, Polerowanie (czyszczenie), Pompowanie i czyszczenie 
szamb, Polerowanie i nadawanie połysku, Pompowanie i czyszczenie 
szamb wykorzystujących bakterie do przeróbki ścieków, Pompowa-
nie szamb, Naprawa systemów doprowadzania gazu, Naprawa syste-
mów kanalizacji, Naprawa systemów stereo, Naprawa szyldów, Na-
prawa telewizorów, Naprawa toreb, Naprawa toreb lub worków, 
Naprawa turbin, Naprawa urządzeń do filtrowania powietrza, Napra-
wa urządzeń do gotowania, Naprawa urządzeń do suszenia, Naprawa 
urządzeń 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 zegarów, Naprawa zegarków, 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 wodni-
cy balastowej, Oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni 
niemetalowych, Oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni me-
talowych, Oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni, Oczysz-
czanie ulic, Oczyszczanie zbiorników na wodę, Odnawianie dzieł sztu-
ki, Odnawianie instrumentów muzycznych, Odnawianie kuchni, 
Odnawianie maszyn przemysłowych, Odnawianie wanien, Odnawia-
nie wnętrz budynków, Odnawianie wyposażenia łazienek, Odnowa 
maszyn i silników zużytych lub częściowo zniszczonych, Odnowa, na-
prawa i  konserwacja mebli, Odnowa pomp próżniowych i  części 
do nich, Odnowa silników zużytych lub częściowo zniszczonych, Od-
śnieżanie, Odświeżanie srebra (nakładanie nowej powłoki), Odwierty 
gazu i ropy naftowej, Oprawa kamieni szlachetnych [naprawa], Ostrze-
nie narzędzi wiertniczych, Ostrzenie noży, Ostrzenie noży do kosiarek, 
Ostrzenie noży kuchennych, Ostrzenie nożyczek, Ostrzenie ostrzy ko-
siarek do trawy, Ostrzenie nożyczek i noży kuchennych, Osuszanie te-
renów, Piaskowanie podłóg, Pielęgnacja i  naprawa nart, Podwodne 
oczyszczanie strumieniowo-ciśnieniowe powierzchni metalowych, 
Podwodne oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni metalo-
wych, Podwodne oczyszczanie strumieniowo-ścierne powierzchni 
niemetalowych, Pogłębianie podwodne, Udzielanie informacji zwią-
zanych z  naprawą lub konserwacją garnków i  rondli do  gotowania, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą i konserwacją sprzętu sta-
jennego, Udzielanie informacji w  związku z  naprawą maszyn i  urzą-
dzeń do gier, Udzielanie informacji w związku z naprawą sprzętu spor-
towego, Udzielanie informacji w  związku z  naprawą torebek lub 
worków, Udzielanie informacji w związku z naprawą lub konserwacją 
elektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania, Udzielanie informa-
cji w związku z naprawą lub konserwacją nieelektrycznych urządzeń 
i instalacji do gotowania, Udzielanie informacji w związku z naprawą 
lub konserwacją urządzeń i instalacji do gotowania, Udzielanie infor-
macji, porad i konsultacji na temat czyszczenia, Powlekanie rur, Prace 
konserwacyjne na  autostradach, Pralnie samoobsługowe, Pranie 
dzianiny, Przebudowa i  odnowa silników, Przebudowa sprzęgieł, 
Przebudowa trzpieni obrotowych, Przegląd maszyn, Przegląd silni-
ków, Przekształcanie pomieszczeń sklepowych, Przetykanie układów 
rurociągów wykorzystywanych w przemyśle wytwórczym, Przetyka-
nie układów rurociągów wykorzystywanych w przemyśle rafinacyj-
nym, Przygotowywanie pól rozsączających ścieki, Regeneracja ma-
szyn zużytych lub częściowo zniszczonych, Regeneracja silników, 
Regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, Regene-
racja sprzęgieł, Regularne serwisowanie urządzeń do  chłodzenia, 
Regulowanie palników olejowych, Regulowanie i naprawa palników 
olejowych, Remont maszyn, Remont nieruchomości, Remontowanie 
trzpieni obrotowych, Renowacja betonu, Renowacja bojlerów prze-
mysłowych, Renowacja dzieł architektonicznych, Renowacja instalacji 
elektrycznych, Renowacja instalacji przemysłowych, Renowacja kuch-
ni, Renowacja maszyn, Renowacja, naprawa i  konserwacja przewo-
dów instalacji elektrycznej, Renowacja powłok cynowych, Renowacja 
pomieszczeń sprzedaży detalicznej, Renowacja punktów sprzedaży 
detalicznej, Renowacja wnętrz pomieszczeń handlowych, Renowacja 
zakładów jądrowych, Restaurowanie dzieł sztuki, Rozbieranie dróg, 
Rozbiórka rusztowań, Serwis elektrycznych urządzeń konsumenc-
kich, Serwis i naprawa mechanicznych platform dostępowych, Serwis 
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i  naprawa platform roboczych unoszących, Serwis i  naprawa urzą-
dzeń do podnoszenia, Serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, Serwis 
urządzeń elektronicznych, Serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania 
energii, Serwis w  sytuacjach awaryjnych urządzeń do  zaopatrzenia 
w energię elektryczną, Serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do za-
opatrzenia w gaz, Serwisowanie bojlerów przemysłowych, Serwisowa-
nie dźwigów, Serwisowanie elektrowni jądrowych, Serwisowanie obra-
biarek, Serwisowanie przewodów, Serwisowanie sieci elektrycznych, 
Smarowanie silników, Spawanie do  celów naprawczych, Spoinowanie 
murów, Sprzątanie bojlerów przemysłowych, Sprzątanie budynków i te-
renów przemysłowych, Sprzątanie dróg dojazdowych na  budowy, 
Sprzątanie nieruchomości, Sprzątanie placów budowy, Sprzątanie po-
mieszczeń na  ładunki, Sprzątanie terenów miejskich, Sprzątanie tere-
nów publicznych, Sprzątanie toalet publicznych, Stawianie barierek 
ochronnych przeciwtłumowych, Stawianie ogrodzeń zabezpieczają-
cych, Stawianie szalunków, Stawianie szalunków wznoszących, Stawia-
nie szyldów, Stawianie tablic reklamowych, Stawianie tablic wystawo-
wych, Stawianie trybun, Stawianie tymczasowych siedzeń, Stawianie 
ulicznych barierek ochronnych, Stawianie znaków, Sterylizacja narzędzi 
chirurgicznych, Sterylizacja narzędzi medycznych, Stolarstwo [napra-
wa], Strojenie instrumentów muzycznych, Strojenie pianin lub forte-
pianów, Szlifowanie podłóg, Sztuczne naśnieżanie, Tapetowanie, 
Tworzenie faktury ścian, Udostępnianie informacji związanych z na-
prawą lub konserwacją sprzętu wędkarskiego, Udzielanie informacji 
dotyczących restauracji mebli, Udzielanie informacji dotyczących 
naprawy sprzętu do bilardu, Udzielanie informacji dotyczących na-
prawy lub konserwacji maszyn i systemów do produkcji półprzewod-
ników, Udzielanie informacji dotyczących naprawy lub konserwacji 
kotłów, Usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu hydraulicznego, 
Usługi doradcze dotyczące instalacji wind osobowych, Usługi dorad-
cze dotyczące renowacji nieruchomości, Usługi dekoracyjnego ma-
lowania wnętrz domów, Usługi czyszczenia w  zakresie sprzątania 
biur, Usługi czyszczenia związane ze  sprzątaniem przemysłowym, 
Usługi czyszczenia w zakresie sprzątania gospodarstwa domowego, 
Usługi czyszczenia strumieniem wody pod ciśnieniem, Usługi czysz-
czenia sprzętu klimatyzacyjnego, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń malujących, Udziela-
nie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urzą-
dzeń do przetwarzania żywności lub napojów, Udzielanie informacji 
związanych z  usługami polerowania podłóg, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą sprzętu wędkarskiego, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń budowla-
nych, Udzielanie informacji związanych z naprawą mat tatami, Udzie-
lanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją aparatury 
i  instrumentów laboratoryjnych, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją silników elektrycznych, Udzielanie infor-
macji związanych z naprawą lub konserwacją pralek przemysłowych, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją palni-
ków, Udzielanie informacji związanych z naprawą i konserwacją oku-
larów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
elektrycznych urządzeń do oświetlania, Udzielanie informacji zwią-
zanych z naprawą lub konserwacją sprzętu do kontroli poziomu za-
nieczyszczenia wody, Udzielanie informacji związanych z  naprawą 
lub konserwacją urządzeń do parkowania rowerów, Udzielanie infor-
macji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń ki-
nematograficznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją maszyn i urządzeń do obróbki chemicznej, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją sprzętu sportowe-
go, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją ma-
szyn i urządzeń do mrożenia, Udzielanie informacji związanych z na-
prawą lub konserwacją pieców przemysłowych, Udzielanie informacji 
związanych z ostrzeniem nożyczek i noży kuchennych, Udzielanie in-
formacji związanych z usługami sprzątania ulic, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i przyrządów wędkar-
skich, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją 
urządzeń i  maszyn introligatorskich, Udzielanie informacji związa-
nych z naprawą lub konserwacją pomp, Udzielanie informacji związa-
nych z naprawą lub konserwacją maszyn drukarskich, Udzielanie in-
formacji związanych z naprawą lub konserwacją wanien, Udzielanie 
informacji związanych z  naprawą lub konserwacją mechanicznych 
systemów parkingowych, Udzielanie informacji związanych z napra-
wą parasoli, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konser-
wacją przemysłowych instalacji i  urządzeń chemicznych, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją elektrowni jądro-
wych, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją 

urządzeń do gotowania, Udzielanie informacji związanych z instalacją 
urządzeń elektrycznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją maszyn sprzedających, Udzielanie informacji związa-
nych z naprawą lub konserwacją sprzętu stacji benzynowych, Udzie-
lanie informacji związanych z instalacją maszyn, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn do przetwarzania ty-
toniu, 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 maszyn 
i przyrządów optycznych, Udzielanie informacji związanych z napra-
wą lub konserwacją instalacji do mycia pojazdów, Udzielanie informa-
cji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i narzędzi do ob-
róbki metali, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub 
konserwacją maszyn i  urządzeń do  produkcji wyrobów szklanych, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją przemy-
słowych zmywarek do naczyń, Udzielanie informacji związanych z na-
prawą lub konserwacją konsumenckich urządzeń elektrycznych, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn 
i urządzeń do kruszenia odpadów, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją maszyn o napędzie silnikowym do czysz-
czenia podłóg, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub kon-
serwacją maszyn do  szycia, Udzielanie informacji związanych z  na-
prawą lub konserwacją maszyn i  systemów do  produkcji układów 
scalonych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konser-
wacją maszyn i aparatury medycznej, Udzielanie informacji związa-
nych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń włókienniczych, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją broni 
palnej, Udzielanie informacji związanych z  usługami czyszczenia 
zbiorników zasobnikowych, Udzielanie informacji związanych z na-
prawą lub konserwacją maszyn i urządzeń rozrywkowych, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń 
do  zagęszczania odpadów, Udzielanie informacji związanych z  na-
prawą okularów, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub 
konserwacją maszyn i  urządzeń biurowych, Udzielanie informacji 
związanych z  naprawą lub konserwacją urządzeń do  oczyszczania 
wody, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
maszyn i  przyrządów do  produkcji butów, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą zabawek lub lalek, Udzielanie informacji zwią-
zanych z naprawą lub konserwacją maszyn i przyrządów rolniczych, 
Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją szyl-
dów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją in-
strumentów muzycznych, Udzielanie informacji związanych z napra-
wą lub konserwacją generatorów energii, Udzielanie informacji 
związanych z  naprawą i  konserwacją pieców, Udzielanie informacji 
związanych z  usługami czyszczenia szamb, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją samochodów, Udzielanie in-
formacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń 
fotograficznych, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub 
konserwacją maszyn i urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucz-
nych, Układanie dachówki, murowanie lub murowanie z  bloczków, 
Układanie dywanów, Układanie kabli, Układanie kabli naziemnych, 
Układanie kabli podmorskich, Układanie kabli podwodnych, Układa-
nie kabli ziemnych, Układanie parkietów, Układanie płytek podłogo-
wych, Układanie podłóg warstwowych, Układanie pokryć podłogo-
wych, Układanie pokryć sufitów, Układanie przewodów głównych, 
Układanie sufitów, Układanie sztucznej nawierzchni, Układanie wy-
kładziny dywanowej, Usługi ciśnieniowego fugowania, Usługi czysz-
czenia basenów, Usługi czyszczenia biur, Usługi czyszczenia kanali-
zacji, Usługi czyszczenia kotłów, Usługi czyszczenia przemysłowego, 
Usługi czyszczenia rur, Usługi w zakresie odnawiania prac kaligraficz-
nych, Usługi w zakresie oczyszczania przez piaskowanie, Usługi w za-
kresie oczyszczania przez szorowanie, Usługi w zakresie napraw ka-
nałów, Usługi w  zakresie napraw przewodów, Usługi w  zakresie 
napraw wymienników ciepła, Usługi w  zakresie napraw znaków, 
Usługi w zakresie napełniania kartridżów na tusz, Usługi w zakresie 
montażu rusztowań, Usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu 
audiowizualnego, Usługi doradcze w  zakresie instalacji systemów 
grzewczych na paliwa stałe, Usługi doradcze w zakresie konserwacji 
budynków, Usługi doradcze w zakresie naprawy konstrukcji inżynie-
rii wodno-lądowej, Usługi doradcze w  zakresie naprawy systemów 
kontroli środowiska, Usługi doradcze w  zakresie renowacji rowów, 
Usługi doradcze w zakresie naprawy instalacji wodociągowych, Usłu-
gi doradcze w zakresie instalacji elektrowni, Usługi doradcze w za-
kresie instalacji silników, Usługi doradcze w zakresie projektów ob-



70 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 44/2022

róbki powierzchni, Usługi doradcze w zakresie kładzenia rur, Usługi 
doradcze w  zakresie konserwacji instalacji wodociągowych, Usługi 
doradcze w zakresie konserwacji systemów kontroli środowiska, Usłu-
gi doradcze w  zakresie dbania o  płytki wzorcowe, Usługi doradcze 
w  zakresie instalacji systemów wodociągowych, Usługi doradcze 
w zakresie instalacji pomp, Usługi doradcze w zakresie instalacji skrzy-
ni biegów, Usługi doradcze w zakresie instalacji generatorów, Usługi 
doradcze w zakresie konserwacji płytek wzorcowych, Usługi dorad-
cze w zakresie konserwacji mocowań, Usługi doradcze związane z in-
stalacją mocowań, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu au-
tomatyki budynkowej, Usługi doradcze związane z  konserwacją 
i naprawą sprzętu mechanicznego i elektrycznego, Usługi doradcze 
związane z  instalacją urządzeń oświetleniowych, Usługi doradcze 
związane z instalacją sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Usłu-
gi doradcze związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, Usługi 
elektryków, Usługi hydrauliczne i szklarskie, Usługi informacyjne do-
tyczące renowacji budynków, Usługi informacyjne w zakresie konser-
wacji systemów zabezpieczających, Usługi informacyjne związane 
z  instalacją systemów zabezpieczających, Usługi instalacji dachów, 
Usługi instalacji maszyn, Usługi instalacyjne platform roboczych i bu-
dowlanych, Usługi instalacyjne w  zakresie rusztowań budowlanych, 
platform roboczych i budowlanych, Usługi izolacyjne, Usługi konser-
wacji i zabezpieczenia dzieł sztuki, Usługi konserwacji maszyn, Usłu-
gi konserwacji podłóg, Usługi konserwacji rur, Usługi konserwacyjne 
na rzecz placówek sportowych, Usługi malarskie, Usługi malowania 
dekoracyjnego, Usługi malowania domów, Usługi malowania zna-
ków, Usługi mechaniczne, Usługi modernizacji i przekształcania ma-
szyn, Usługi montażowe rusztowań budowlanych, Usługi montażu 
kuchni, Usługi mycia ciśnieniowego, Usługi napełniania gaśnic, Usłu-
gi naprawcze urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego, 
Usługi naprawcze w zakresie silników, Usługi naprawcze w zakresie 
elektronicznego sprzętu biznesowego, Usługi naprawcze w zakresie 
pokryć schodów, Usługi naprawcze w zakresie pokryć podłóg, Usługi 
naprawcze w  zakresie pokryć ścian, Usługi naprawy i  konserwacji 
okularów, Usługi naprawy kotłów, Usługi naprawy zabawek, Usługi 
naprawy sprzętu medycznego, Usługi naprawy zegarów, Usługi 
oczyszczania ulic, Usługi odladzania samolotów, Usługi odnawiania 
książek, Usługi odnawiania mieszkań, Usługi odnawiania obrazów, 
Usługi opróżniania [czyszczenia], Usługi ostrzenia, Usługi podnośni-
ków morskich, Usługi przepompowywania cieczy, Usługi renowacji 
starych książek, Usługi renowacji w zakresie rur odpływowych, Usłu-
gi renowacji w zakresie rur do dostarczania wody, Usługi sprzątania, 
Usługi sprzątania miejsc popełnienia przestępstw, Usługi stawiania 
znaków, Usługi sterylizacji sprzętu ochrony indywidualnej, Usługi 
stolarskie [naprawa konstrukcji drewnianych], Usługi strojenia instru-
mentów muzycznych, Usługi suchych doków, Usługi szewskie [na-
prawa], Usługi układania przewodów elektrycznych, Usługi usuwania 
odpadów niebezpiecznych, Usługi uszczelniania wnętrz, Usługi 
w  zakresie eliminacji zakłóceń dla urządzeń elektrycznych, Usługi 
w  zakresie instalacji elektrycznych, Usługi w  zakresie instalowania 
kotew do  murów szczelinowych, Usługi w  zakresie kontroli erozji 
gleb, Usługi w zakresie kopania w ziemi w celu weryfikacji położenia 
uzbrojenia, Usługi w zakresie malowania i prac dekoratorskich, Usłu-
gi w zakresie okrywania [zabezpieczania] budynków zakładów prze-
mysłowych w  celu ich  konserwacji, Usługi w  zakresie powlekania 
w celu konserwacji instalacji zakładów budowy maszyn okrętowych, 
Usługi w zakresie powlekania podłóg, Usługi w zakresie powlekania 
w  celu naprawy instalacji zakładów inżynierii przemysłowej, Usługi 
w  zakresie powlekania w  celu naprawy instalacji zakładów budowy 
maszyn okrętowych, Usługi w zakresie regulowania nart, Usługi w za-
kresie smarowania, Usługi w zakresie stawiania ogrodzeń, Usługi wy-
konawców instalacji elektrycznych, Usługi wykonawców w  zakresie 
płyt gipsowych, Usługi zabezpieczania przed wilgocią, Usługi zabez-
pieczania przed korozją, Usługi zamiatania ulic, Usługi znakowania 
nawierzchni, Ustawianie ostrzy do pił, Ustawianie pieców, Usuwanie 
azbestu, Usuwanie graffiti, Usuwanie odpadów [usługi czyszczenia], 
Usuwanie plam, Usuwanie rdzy, Usuwanie wycieków, Utrzymanie 
i  konserwacja kręgielni, Uszczelnianie i  rozbieranie dróg, Wciąganie 
maszyn związanych z  instalacją, naprawą i budownictwem, Wierce-
nie, Wydobycie azbestu, Wykonywanie obrzutki na basenach pływac-
kich, Wykonywanie obrzutki w  tunelach, Wymiana akumulatorów, 
Wymiana baterii, Wymiana hamulców, Wymiana świateł, Wynajem 
i konserwacja podestów roboczych, Wynajem sprzętu do sterylizacji 
środków ochrony indywidualnej (ŚOI), Wyposażanie wnętrz biur, Wy-
posażanie wnętrz pomieszczeń firmowych, Wywóz odpadów [czysz-

czenie], Wznoszenie budynków prefabrykowanych, Wznoszenie prze-
suwnych szalunków, Wznoszenie rusztowań dla budownictwa 
lądowo-wodnego, Wznoszenie ścian osłonowych, Wznoszenie ruszto-
wań do celów budowlanych i konstrukcyjnych, Wznoszenie szalunków 
dla inżynierii wodno-lądowej, Wznoszenie szalunków do  renowacji 
i  konserwacji, Wznoszenie szalunków do  celów budowlanych i  kon-
strukcyjnych, Wznoszenie tymczasowych konstrukcji przeznaczonych 
na imprezy na świeżym powietrzu, Zabezpieczanie przeciwwilgocio-
we piwnic, Zabezpieczanie przed korozją, Zakładanie instalacji geo-
termicznych, Zakładanie mostowych złącz kompensacyjnych, Zamia-
tanie dróg, Zbieranie śmieci [zbiórka odpadów], Znakowanie poziome 
dróg, 39 Usługi wynajmu związane z  transportem i  magazynowa-
niem, Usługi przewozu, Transport (Usługi nawigacji-), Parkowanie, 
przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, Usługi wynajmu zwią-
zane z pojazdami, transportem i magazynowaniem, Usługi informacji, 
doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Transport, Parkowanie 
i przechowywanie pojazdów, Pakowanie i składowanie towarów, Dys-
trybucja za pomocą rurociągów i kabli, 41 Usługi w zakresie tłumaczeń 
pisemnych, Tłumaczenia językowe, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi 
rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Tłumaczenia, 
Publikowanie, sprawozdawczość i  pisanie tekstów, 42 Testowanie, 
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe i tech-
nologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii infor-
macyjnych, Usługi w zakresie projektowania, 43 Hotele dla zwierząt, 
Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi informacji, doradztwa i rezerwa-
cji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi informacji, do-
radztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usłu-
gi zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem mebli, bielizny stołowej, 
serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Pen-
sjonaty dla zwierząt, Pomieszczenia dla zwierząt, Udostępnianie za-
kwaterowania tymczasowego, Usługi w  zakresie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pomiesz-
czeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapew-
nianie zakwaterowania na  pobyt czasowy, Zapewnianie czasowego 
wynajmu powierzchni biurowej, Zapewnianie zakwaterowania tym-
czasowego, Zwierzęta (pomieszczenia dla-), 44 Usługi w zakresie hi-
gieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla 
ludzi, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie rolnic-
twa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi weterynaryjne, Hi-
giena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody 
dla ludzi, Opieka nad zwierzętami, Usługi chirurgów weterynarzy, 
Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, Zabiegi higienicz-
ne dla zwierząt, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, Zabiegi 
pielęgnacyjne zwierząt, Zwierzęta domowe (zabiegi pielęgnacyjne-), 
Zwierzęta (zabiegi pielęgnacyjne-) 

(111) 355962 (220) 2022 03 20 (210) 541119
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) ACE 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALERIA ANDRYCHÓW
(540) 

(591) szary, niebieski, czerwony, zielony, fioletowy, pomarańczowy, 
żółty
(531) 27 05 01, 27 05 05, 27 05 08, 29 01 15
(510), (511) 16 Katalogi, Prospekty, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru 
i  kartonu, modele architektoniczne, Materiały drukowane i  artykuły 
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne z pa-
pieru, Materiały i  środki dla artystów i do dekoracji, Papier i karton, 
Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kar-
tonu lub tworzyw sztucznych, Materiały filtrujące z  papieru, Afisze, 
plakaty z  papieru lub kartonu, Bibułka, Bielizna stołowa papierowa, 
Bieżniki stołowe papierowe, Bieżniki stołowe z celulozy, Bileciki stoło-
we, Chorągiewki papierowe, Chłonne arkusze papieru lub plastiku 
do pakowania żywności, Chusteczki celulozowe do celów kosmetycz-
nych, Chusteczki do nosa [papierowe], Chusteczki do twarzy z papie-
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ru, Chusteczki do nosa papierowe, Chusteczki papierowe do demaki-
jażu, Chusteczki higieniczne papierowe, Chusteczki papierowe 
do usuwania makijażu, Chusteczki papierowe do użytku kosmetycz-
nego, Chusteczki toaletowe, Dekoracje na środek stołu z papieru, De-
koracje na stół z papieru, Dekoracje z papieru [flagi], Filtry do kawy 
papierowe, Filtry do wody z papieru, Girlandy papierowe, Higieniczne 
ręczniki papierowe do rąk, Kartonowe maty stołowe, Kawa (filtry do-) 
papierowe, Kuchenki mikrofalowe (torebki do gotowania w-), Łopatki 
wykonane z  kartonu do  usuwania odchodów zwierząt domowych, 
Maty obiadowe tekturowe, Maty papierowe, Maty pod nakrycia stoło-
we z tektury, Maty pod nakrycia stołowe z papieru, Maty [podstawki] 
na monety, Maty stołowe pod talerze z tektury, Maty stołowe z karto-
nu, Maty stołowe z papieru, Niemowlęce śliniaki papierowe, Osłony 
z papieru na doniczki, Papier chłonny, Papier do celów kuchennych, 
Ozdoby kartonowe na  artykuły spożywcze, Papier do  pakowania 
żywności, Papier do pieczenia, Papier do użytku na stołach do badań, 
Papier do  wykładania półek, Papier higieniczny, Papier kuchenny 
w rolkach, Papier pergaminowy, Papier serwetkowy, Papier tłuszczoo-
dporny, Papier toaletowy w rolkach, Papier welinowy, Papier z nasio-
nami do  sadzenia [artykuły papiernicze], Papierowe chusteczki 
do mycia, Papierowe chusteczki do wycierania, Papierowe chusteczki 
higieniczne, Papierowe chusteczki toaletowe, Papierowe koronki, Pa-
pierowe maty stołowe, Papierowe nakładki na deski sedesowe, Papie-
rowe nakładki na muszle klozetowe, Papierowe nakrycia [obrusy] sto-
łowe, Papierowe obrusy, Papierowe parasolki do koktajli, Papierowe 
podkładki do  klatek dla zwierząt domowych, Papierowe podkładki 
do  zmiany pieluszek, Papierowe podkładki na  stół, Papierowe pod-
kładki pod szklanki, Papierowe podkładki stołowe, Papierowe pod-
stawki, Papierowe podstawki pod kufle do piwa, Papierowe podstaw-
ki pod szklanki, Papierowe serwetki do użytku domowego, Papierowe 
serwetki koronkowe, Papierowe serwetki o wzorze koronkowym, Pa-
pierowe wkładki do tacek dentystycznych, Papierowe worki na śmie-
ci, Perfumowane, papierowe wkładki do szuflad, Pergamin, Perfumo-
wane wkłady do  szuflad, Pergamin do  pieczenia, Pergaminowy 
(papier-), Plakaty z papieru, Płatki papierowe do demakijażu, Podkład-
ki pod szklanki z  tektury, Podkładki stołowe z  papieru, Podstawki 
na  stół papierowe, Podstawki papierowe, Podstawki pod szklanki 
z kartonu, Podstawki pod szklanki z tektury, Podstawki pod szklanki 
z papieru, Proporczyki z papieru, Ręczniki do twarzy papierowe, Ręcz-
niki kuchenne w  rolkach, Ręczniki papierowe, Ręczniki papierowe 
do czyszczenia, Ręczniki papierowe do demakijażu, Ręczniki papiero-
we do  osuszania, Ręczniki papierowe do  rąk, Ręczniki papierowe 
do twarzy, Rolki do kas sklepowych, Rolki papieru toaletowego, Ście-
reczki do twarzy z papieru, Ściereczki z celulozy, Serwetki jednorazo-
we, Serwetki papierowe pod desery z imitowanym koronkowym wy-
kończeniem, Serwetki papierowe (stołowe-), Serwetki stołowe 
papierowe, Serwetki z celulozy do użytku domowego, Śliniaki papie-
rowe, Śliniaki z rękawami, papierowe, Stołowa (bielizna-) papierowa, 
Szorstkie chusteczki [do użytku toaletowego], Tekturowe maty stoło-
we, Toaletowy (papier-), Torby do pakowania wykonane z biodegra-
dowalnego papieru, Torby na śmieci z papieru, Torebki do gotowania 
w kuchniach mikrofalowych, Torebki z papierowe na odchody zwie-
rząt domowych, Wkładki papierowe do  szuflad, perfumowane lub 
nie, Wkładki do szuflad wykonane z perfumowanego papieru, Utrzy-
mujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, 
Transparenty z papieru, Worki na śmieci z papieru [do użytku domo-
wego], 35 Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamo-
we, marketingowe i  promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne 
i  marketingowe, Usługi aukcyjne, Abonowanie dostępu do  serwisu 
telekomunikacyjnych baz danych, Administrowanie i  organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie prenumeratą gazet 
[dla osób trzecich], Administrowanie sprzedażą, Agencje eksportowe 
i importowe, Agencje importowe i eksportowe, Agencje importu-eks-
portu towarów, Analiza cen, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień 
sprzedaży, Dostarczanie informacji dotyczących produktów kon-
sumpcyjnych za  pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji 
handlowych konsumentom, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, 
Dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu na temat sprze-
daży samochodów, Dostarczanie informacji porównawczych w zakre-
sie cen pokoi hotelowych, Dostarczanie informacji konsumentom 
na temat towarów i usług, Gromadzenie, na rzecz innych osób, róż-
nych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom wy-
godnego porównywania i  kupowania tych usług, Gromadzenie, 
na  rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych w  celu 

umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych 
usług, Gromadzenie proponowanych ofert w  przetargach, Handel 
(Zarządzanie w zakresie zamówień w-), Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], Handlo-
we informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, Informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, In-
formacje na  temat metod sprzedaży, Informacje na  temat rankingu 
sprzedaży produktów, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży i pro-
gramów sprzedaży, Nabywanie dostępu do  kanałów telewizyjnych, 
Nabywanie towarów i  usług dla innych firm, Nabywanie towarów 
w imieniu innych przedsiębiorstw, Negocjowanie i rozliczanie trans-
akcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie i zawieranie trans-
akcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów tele-
komunikacji, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
Negocjowanie umów kupna i  sprzedaży towarów, Negocjowanie 
umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowot-
nej, Notowania cenowe towarów lub usług, Organizacja abonamen-
tów do pobierania elektronicznych opłat za przejazd autostradą [ETC] 
na rzecz innych, Organizacja i przeprowadzanie pchlich targów, Orga-
nizacja subskrypcji do czasopism w formacie elektronicznym, Orga-
nizacja subskrypcji kanału telewizji, Organizacja subskrypcji mediów 
informacyjnych, Organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, 
Organizacja subskrypcji pakietów medialnych, Organizacja sub-
skrypcji usług telefonicznych, Organizacja subskrypcji usług interne-
towych, 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, Organizowanie 
prezentacji osób w  celach biznesowych w  związku z  zakupem 
i  sprzedażą produktów, Organizowanie prenumeraty publikacji dla 
osób trzecich, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów 
publicznych, Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online 
dla osób trzecich, Organizowanie usług wynikających z umów z oso-
bami trzecimi [handel], Organizowanie zakupów zbiorowych, Orga-
nizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Porady odnośnie 
handlu wymiennego, Porównywarki cen zakwaterowania, Pośred-
nictwo w  działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo 
w kontaktach handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w naby-
waniu usług telematycznych, telefonicznych lub komputerowych 
[Internet], Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produk-
tów, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlo-
wych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz 
osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, Pośredniczenie i  zawieranie transakcji handlowych 
na  rzecz osób trzecich, Pośredniczenie w  umowach dotyczących 
sprzedaży i zakupu towarów, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących 
dostaw energii, Pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towa-
rów, Pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], Pozyskiwanie umów 
kupna i  sprzedaży towarów i  usług, na  rzecz innych, Pozyskiwanie 
umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, Pozy-
skiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą to-
warów, Pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie świadczenia 
usług, Pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, Pre-
numerata gazet [dla osób trzecich], Prenumeraty dzienników elek-
tronicznych, Prenumerowanie gazet, Procedury administracyjne 
związane z roszczeniami gwarancyjnymi, Procedury administracyjne 
związane ze  składaniem zleceń kupna za  pośrednictwem telefonu 
lub komputera, Procedury administracyjne związane ze składaniem 
zleceń kupna za pośrednictwem komputera, Produkcja programów 
typu telezakupy, Produkcja programów związanych z telezakupami, 
Przygotowanie i  zawieranie transakcji handlowych na  rzecz osób 
trzecich, Reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając 
klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, 
Rozpowszechnianie wykazów nazwisk i adresów, Skomputeryzowa-
ne usługi w zakresie składania zamówień online, Skomputeryzowane 
zamówienia towarów, Subskrypcje pakietów mediów informacyj-
nych, Świadczenie usług porównania cen online, Telemarketing, 
Udostępnianie informacji o  produktach konsumenckich, Udostęp-
nianie informacji dotyczących produktów konsumenckich w zakre-
sie oprogramowania, Udostępnianie informacji o produktach konsu-
menckich dotyczących żywności lub napojów, Udostępnianie 
informacji o  produktach konsumenckich dotyczących laptopów, 
Udostępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów ko-
smetycznych, Udostępnianie porad dotyczących produktów konsu-
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menckich w  zakresie laptopów, Udostępnianie porad dotyczących 
produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, Udzielanie 
informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Udzielanie informacji 
konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, Udzielanie in-
formacji rynkowej w  odniesieniu do  produktów konsumpcyjnych, 
Udzielanie porad dla konsumentów o produktach, Udzielanie porad 
konsumenckich dotyczących produktów, Usługi administracyjne 
w zakresie kierowania klientów na konsultacje z prawnikiem, Usługi 
administracyjne w  zakresie kierowania pacjentów na  konsultacje, 
Usługi administracyjne w zakresie programów przekazywania udzia-
łów pracownikom, Usługi administracyjne w zakresie rozpatrywania 
roszczeń gwarancyjnych, Usługi administracyjne w zakresie ubezpie-
czenia zdrowia zębów, Usługi agencji eksportowo-importowych, 
Usługi agencji eksportowych, Usługi agencji importowo-eksporto-
wych, Usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzinie energii, 
Usługi agencji importowych, Usługi agencji zakupu, Usługi automa-
tycznego zamawiania ponownego na rzecz firm, Usługi biurowe do-
tyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, Usługi doradcze doty-
czące zakupu towarów w  imieniu firm, Usługi doradcze dotyczące 
zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Usługi doradcze i konsultin-
gowe w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, Usługi dorad-
cze związane z transakcjami handlowymi, Usługi importowo-ekspor-
towe, Usługi informacyjne i  doradcze dla konsumentów w  zakresie 
wyboru nabywanych towarów, Usługi informacyjne i doradcze doty-
czące taryf, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsu-
mentów w  dziedzinie produktów do  makijażu, Usługi informacyjne 
i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów 
pielęgnacyjnych, Usługi informacyjne i  poradnictwo handlowe dla 
konsumentów w  dziedzinie produktów kosmetycznych, Usługi izby 
handlowej w zakresie promocji handlu, Usługi izby handlowej w za-
kresie promocji przedsiębiorstw, Usługi konsultacyjne w zakresie na-
bywania towarów i  usług, Usługi odbierania zamówień telefonicz-
nych na  rzecz osób trzecich, Usługi porównywania cen, Usługi 
porównywania cen energii, Usługi pośrednictwa biznesowego doty-
czące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych 
z  przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednic-
twa i  doradztwa handlowego w  dziedzinie sprzedaży produktów 
i świadczenia usług, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług 
telekomunikacyjnych dla osób trzecich, Usługi pośrednictwa związa-
ne z reklamowaniem, Usługi prenumeraty gazet, Usługi prenumeraty 
gazet dla osób trzecich, Usługi składania zamówień hurtowych, Usłu-
gi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu ob-
sługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Usłu-
gi w zakresie analizy cen, Usługi w zakresie kupna, Usługi w zakresie 
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i  usług dla innych 
przedsiębiorstw], Usługi w  zakresie nabywania bonów na  rzecz in-
nych, Usługi w  zakresie nabywania wyposażenia biurowego świad-
czone osobom trzecim, Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi 
w zakresie porównywania zakupów, Usługi w zakresie promocji eks-
portu, Usługi w zakresie składania zamówień [dla osób trzecich], Usłu-
gi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie za-
mówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos 
oraz z dostawą na miejsce, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi 
zarządzania sprzedażą, Usługi zlecania na zewnątrz w zakresie organi-
zacji zaopatrzenia towarów na  rzecz innych, Wynajmowanie kas fi-
skalnych, Załatwianie prenumeraty książek, recenzji, gazet lub komik-
sów, Zamówienia handlowe (Zarządzanie w zakresie-), Zaopatrzenie 
osób trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych przed-
siębiorców], Zapewnianie konsumentom rekomendacji o  towarach 
w  celach handlowych, Zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i  sprzedawców towarów i  usług, Zarobkowe zarządzanie 
w zakresie koncesjonowania towarów i usług na rzecz osób trzecich, 
Zarządzanie administracyjne zamówieniami na  zakup w  ramach 
usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, Zarządzanie handlowe 
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Za-
rządzanie w  imieniu przedsiębiorstw przemysłowych i  handlowych 
w zakresie zaopatrywania w materiały biurowe, Zarządzanie w zakre-
sie zamówień, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarzą-
dzanie w zakresie zamówień zakupowych, Zawieranie transakcji han-
dlowych na rzecz innych, przez sklepy online, Bezobsługowe usługi 
sklepu detalicznego w odniesieniu do napojów, Sklepowe usługi de-
taliczne związane z dywanami, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaco-
nych dla osób trzecich do zakupu odzieży, Sprzedaż detaliczna kart 
przedpłaconych dla osób trzecich do  zakupu usług rozrywkowych, 
Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu 

usług telekomunikacyjnych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaco-
nych dla osób trzecich do  zakupu treści multimedialnych, Sprzedaż 
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i  sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Sprzedaż detaliczna 
środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz za-
opatrzenia medycznego, Usługi bezobsługowych sklepów detalicz-
nych w odniesieniu do żywności, Usługi detaliczne związane z noża-
mi kuchennymi, Usługi handlu detalicznego w  zakresie żywności, 
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowe-
go, Usługi handlu detalicznego w  odniesieniu do  oprogramowania 
komputerowego, Usługi handlu detalicznego związane z komputera-
mi, które można nosić na sobie, Usługi handlu detalicznego w zakre-
sie materiałów budowlanych, Usługi handlu detalicznego związane 
z  futrami sztucznymi, Usługi handlu detalicznego w  odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesie-
niu do produktów dla zwierząt domowych, Usługi handlu detaliczne-
go związane z akcesoriami do rowerów, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu detalicznego zwią-
zane z preparatami do włosów, Usługi handlu detalicznego związane 
z produktami ogrodniczymi, Usługi handlu detalicznego w odniesie-
niu do domowego sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicz-
nego w  odniesieniu do  domowego sprzętu elektrycznego, Usługi 
handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, Usłu-
gi handlu detalicznego w  zakresie akcesoriów mody, Usługi handlu 
detalicznego związane z  wózkami dziecięcymi, Usługi handlu deta-
licznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi han-
dlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz 
do  pobrania, Usługi handlu detalicznego online w  zakresie dzwon-
ków telefonicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakre-
sie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu deta-
licznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi handlu detaliczne-
go związane z urządzeniami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego 
online obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, 
Usługi handlu detalicznego związane z  pobieralnymi publikacjami 
elektronicznymi, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralny-
mi plikami muzycznymi, Usługi handlu detalicznego w  związku 
ze  smartfonami, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów 
domowych, Usługi handlu detalicznego związane ze  sprzętem au-
diowizualnym, Usługi handlu detalicznego związane ze  środkami 
zapachowymi, Usługi handlu detalicznego związane z napojami al-
koholowymi, Usługi handlu detalicznego związane ze  sprzętem 
ogrodniczym, Usługi handlu detalicznego w  zakresie produktów 
ogrodniczych, Usługi handlu detalicznego związane z przyrządami 
do przygotowywania żywności, Usługi handlu detalicznego związa-
ne ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających piwo, Usłu-
gi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pu-
dełek zawierających kosmetyki, Usługi handlu detalicznego związane 
ze  sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających czekoladki, 
Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych 
pudełek zawierających żywność, Usługi handlu detalicznego w zakre-
sie baterii, Usługi handlu detalicznego związane z filiżankami i szklan-
kami, Usługi handlu detalicznego w  zakresie akumulatorów, Usługi 
handlu detalicznego dotyczące rowerów, Usługi handlu hurtowego 
dotyczące futer sztucznych, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu 
do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu 
do  oprogramowania komputerowego, Usługi handlu hurtowego 
w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych oraz materiałów medycznych, Usługi klubów książki prowadzą-
cych sprzedaż detaliczną dla członków, Usługi sklepów detalicznych 
online związane z  produktami kosmetycznymi i  pielęgnacyjnymi, 
Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprze-
daży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży de-
talicznej w  związku z  tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  drukami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  artykułami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów alko-
holowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, Usługi 
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strumentami muzycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z urządzeniami do opalania się, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z  odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  obuwiem, 
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w  związku z  herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
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detalicznej w związku z urządzeniami wodociągowymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w  związku z  tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej 
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solami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  artykułami pa-
pierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  materiałami 
artystycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikalia-
mi do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z bronią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w związku z pokryciami naściennymi, Usługi sprze-
daży detalicznej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku ze  sprzętem rolniczym, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem do robót ziemnych, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z nićmi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z arty-
kułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przę-
dzą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stoso-
wania w leśnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą 
stołową, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  przyborami ku-
chennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  chemikaliami 
do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z  wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
ze  smarami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  preparatami 
do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami 
rymarskimi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, Usłu-
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w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży de-
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Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  owocami morza, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
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detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 
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żowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie 
artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie 
futer, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikateso-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, Usługi sprze-
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detalicznej świadczone online w  zakresie artykułów bagażowych, 
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licznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napo-
jami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za  zamówie-
niem pocztowym związane z  napojami bezalkoholowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za  zamówieniem pocztowym związane z  pi-
wem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku 
z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą 
katalogów w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), 
Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane 
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licznej za pomocą katalogów w związku z napojami bezalkoholowy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą katalogów w  związku 
z  piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą globalnych sieci 
komputerowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprze-
daży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami 
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daży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w  związku z  biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  preparatami do  pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z  preparatami do  produkcji napojów, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  artykułami 
do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami 
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z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży hurto-
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robami rymarskimi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemika-
liami do  stosowania w  leśnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mebla-
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z  dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  urządzeniami konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej wyro-
bów ogrodniczych, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku ze  sprzę-
tem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem 
do robót ziemnych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoria-
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w  związku z  pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  akcesoriami do  pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży 
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z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z grami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
ze sztućcami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami nawigującymi, Usłu-
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w  związku z  jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
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mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryj-
nym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczy-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  instalacjami sanitarnymi, 
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sprzedaży hurtowej w  związku z  urządzeniami weterynaryjnymi, 
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hurtowej w  związku z  kakao, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
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dowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie futer, Usługi sprzedaży 
hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurto-

wej w zakresie kwiatów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słody-
czy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń kuchennych, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa domo-
wego, Usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie elektronicznego sprzętu go-
spodarstwa domowego, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wy-
syłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie sklepów deta-
licznych w  branży odzieżowej, Usługi w  zakresie wysyłkowej 
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Wypożyczanie stoisk 
handlowych, 36 Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi 
w zakresie depozytów przedmiotów wartościowych, Ubezpieczenia, 
Gwarantowanie ubezpieczeń, Wydawanie kart przedpłaconych i bo-
nów, Usługi w zakresie wycen, Usługi w zakresie nieruchomości, Usłu-
gi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi 
depozytów sejfowych, Gromadzenie funduszy i  sponsorowanie fi-
nansowe, 37 Wydobywanie surowców naturalnych, Zwalczanie szko-
dników i dezynfekcja, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowla-
nego, rozbiórkowego, czyszczącego i  konserwacyjnego, Usługi 
w zakresie wykopywania i wydobywania zasobów naturalnych, Usłu-
gi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Ładowa-
nie baterii i innych urządzeń magazynujących energię oraz wynajem 
sprzętu do  nich, Czyszczenie i  pielęgnacja tkanin, tekstyliów, skóry, 
futer i wyrobów wytworzonych z tych materiałów, Instalowanie, kon-
serwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomuni-
kacyjnych, Instalowanie, konserwacja i  naprawa systemów HVAC 
(ogrzewanie, wentylacja i  klimatyzacja), Instalowanie, konserwacja 
i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych, Instalowanie, konser-
wacja i naprawa wind i dźwigów, Instalowanie, konserwacja i naprawa 
sieci wodno-kanalizacyjnych, Konserwacja i naprawa budynków, Kon-
serwacja i naprawa opon, Montaż, utrzymanie i naprawa mebli, Na-
prawa i konserwacja zegarów i zegarków, Naprawa, konserwacja i tan-
kowanie pojazdów, Regeneracja i napełnianie tonerów i tuszów, Usługi 
szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, Budo-
wa elektrowni falowych, Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa 
rafinerii ropy naftowej, Budowa zakładów przemysłowych, Instalacja 
pasywnej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja osłon przeciwsło-
necznych, Instalacja ogrzewania wykorzystującego efekt prądów na-
skórkowych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Instalacja 
odgromników, Instalacja narzędzi na placach budowy, Instalacja, na-
prawa i konserwacja obiektów i sprzętu pomieszczeń czystych, Instala-
cja, naprawa i  konserwacja chłodnic do  silników, Instalacja, naprawa 
i konserwacja urządzeń skraplających, Instalacja, naprawa i konserwa-
cja rur kotłowych, Instalacja, naprawa i  konserwacja kondensatorów 
pary, Instalacja mebli w sklepach, Instalacja mebli, Instalacja materia-
łów izolacyjnych, Instalacja maszyn przemysłowych, Instalacja maszyn 
biurowych, Instalacja maszyn, Budowanie konstrukcji żelbetowych 
przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych i  wznoszących, Ciesiel-
stwo, Czyszczenie basenów, Czyszczenie cylindrów wodnych, Czysz-
czenie elementów wystroju wnętrz, Czyszczenie higieniczne [baseny], 
Czyszczenie higieniczne [obiekty ruchome], Czyszczenie higieniczne 
[wanny], Czyszczenie i naprawa kotłów, Czyszczenie instalacji wodo-
ciągowych, Czyszczenie instrumentów i  urządzeń chirurgicznych, 
Czyszczenie kamieniarki, Czyszczenie kominów, Czyszczenie kotłów, 
Czyszczenie maszyn, Czyszczenie mebli, Czyszczenie pasów starto-
wych, Czyszczenie pasów startowych lotnisk, Czyszczenie pojemni-
ków do  przechowywania, Czyszczenie pokryć podłogowych, Czysz-
czenie 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 zasobni-
kowych, Czyszczenie zewnętrznych pokładów statków, Dezynfekcja 
zastawy stołowej, Diagnostyczne usługi konserwacyjne w  zakresie 
fotokopiarek, Dostarczanie skomputeryzowanych informacji z zakre-
su konserwacji dywanów, Eliminacja zakłóceń w  instalacjach elek-
trycznych, Informacja o  konserwacji sprzętu pomiarowego i  urzą-
dzeń testujących, Informacja o  naprawach, Instalacja aktywnej 
ochrony przeciwpożarowej, Instalacja aparatury medycznej, Instala-
cja betonowych systemów formujących, Instalacja chłodziarek (zam-
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rażarek), Instalacja ciśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa, Instala-
cja elektrycznego ogrzewania towarzyszącego, Instalacja gazociągów, 
Instalacja gazociągów i wodociągów, Instalacja i naprawa automatów 
do sprzedaży, Instalacja i naprawa bankomatów, Instalacja i naprawa 
sprzętu ochrony przeciwpowodziowej, Instalacja i naprawa wyświe-
tlaczy z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], Instalacja izolacji 
na murach szczelinowych, Instalacja izolacji rur, Instalacja, konserwa-
cja i  naprawa maszyn, Instalacja, konserwacja i  naprawa urządzeń 
do nadawania, Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu kuchenne-
go, Instalacja, konserwacja i  naprawa urządzeń i  przyrządów me-
dycznych, Instalacja konstrukcji o wysokiej wytrzymałości na rozcią-
ganie, Instalacja konstrukcji tymczasowych na  wystawy handlowe, 
Instalacja pieców przemysłowych, Instalacja piwnicznych produktów 
wodoodpornych, Instalacja pokryć dachowych, Instalacja prefabry-
kowanych elementów budowlanych, Instalacja przednich szyb w po-
jazdach, Instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, Instala-
cja przemysłowych urządzeń do gotowania, Instalacja przemysłowych 
przewodów grzejnych, Instalacja przemysłowych urządzeń ciśnie-
niowych, Instalacja przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, Insta-
lacja przewodów wodociągowych, Instalacja rur okładzinowych, 
przewodów rurowych i  przewodów wiertniczych w  szybach nafto-
wych, Instalacja rurociągów lądowych, Instalacja rurociągów pod-
morskich, Instalacja rurociągów przemysłowych, Instalacja ruszto-
wań budowlanych, platform roboczych i  budowlanych, Instalacja 
sprzętu audiowizualnego, Instalacja sprzętu do  automatyki budyn-
kowej, Instalacja sprzętu do prania i kuchennego, Instalacja sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego w samochodach, Instalacja sprzętu 
hydraulicznego, Instalacja sprzętu ochroniarskiego i  bezpieczeń-
stwa, Instalacja stoisk przeznaczonych na wystawy, Instalacja syste-
mów do gromadzenia wody deszczowej, Instalacja systemów do od-
prowadzania 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 systemów 
inżynierii środowiska, Instalacja systemów ochrony środowiska, In-
stalacja systemów ochrony przed piorunami, Instalacja systemów 
odprowadzania ciepła, Instalacja systemów oprzyrządowania, Insta-
lacja systemów oświetleniowych, Instalacja systemów oświetlenia 
elektrycznego i  systemów elektroenergetycznych, Instalacja syste-
mów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach 
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 urządzeń do chłodzenia, Instalacja szamb, Instalacja 
urządzeń do  gotowania, Instalacja urządzeń do  kompensacji mocy 
biernej, Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Instalacja urzą-
dzeń do produkcji ropy naftowej, Instalacja urządzeń do suszenia, 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 urządzeń 
elektrycznych, Instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, In-
stalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, Instalowanie i napra-
wy pieców, Instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i  urzą-
dzeń biurowych, Instalowanie konstrukcji tymczasowych na wystawy 
handlowe, Instalowanie konstrukcji tymczasowych na targi handlowe, 
Instalowanie kotłów, Instalowanie kotw wbijanych do ziemi, Instalo-
wanie linii transmisyjnych, Instalowanie mebli na wymiar, Instalowa-
nie obiektów i  urządzeń magazynowych, Instalowanie odbiorników 
radiowych, Instalowanie osprzętu i  akcesoriów w  pomieszczeniach 
mieszkalnych, Instalowanie paneli kolorowych na  fasadach budyn-
ków, Instalowanie pieców do wytapiania, Instalowanie pneumatycz-
nych systemów do  transportu materiałów masowych, Instalowanie 
powłok ognioodpornych, Instalowanie przenośników, Instalowanie 
przyrządów do poszukiwania ropy naftowej, Instalowanie rynien, In-
stalowanie silników, Instalowanie sprzętu kuchennego, Instalowanie 

stanowisk do  przemówień konferencyjnych, Instalowanie stoisk tar-
gowych, Instalowanie symulatorów pojazdów, Instalowanie syste-
mów łącznościowych pracujących na częstotliwości radiowej, Instalo-
wanie systemów odkurzania centralnego, Instalowanie systemów 
telewizji kablowych, Instalowanie systemów zasilanych energią sło-
neczną, Instalowanie szyberdachów, Instalowanie ulicznych afiszy in-
formacyjnych, Instalowanie ulicznych obiektów publicznego użytku, 
Instalowanie urządzeń biurowych, Instalowanie urządzeń sanitar-
nych, Instalowanie urządzeń elektrycznych, Instalowanie urządzeń 
zapobiegających kradzieżom, Instalowanie wewnętrznych ścianek 
działowych, Instalowanie wewnętrznych ścianek działowych w  bu-
dynkach, Instalowanie wyposażenia budynków, Instalowanie wykła-
dzin rurowych w przejściach, Instalowanie wyposażenia kuchennego, 
Instalowanie zabezpieczeń przed przeciągami na oknach otwieranych 
pionowo, Instalowanie zasuw, Instalowanie zintegrowanych sieci ra-
diowych, Izolacja rur, Izolacja rurociągów, Izolowanie rurociągów, Kła-
dzenie dywanów, Konserwacja akwariów, Konserwacja basenów, Kon-
serwacja dachów, Konserwacja dróg, Konserwacja drukarek 3D, 
Konserwacja dzieł sztuki, Konserwacja elektrycznych systemów han-
dlowych, Konserwacja i naprawa bram, Konserwacja i naprawa broni 
lotniczej, Konserwacja i naprawa ciśnieniowych urządzeń bezpieczeń-
stwa, Konserwacja i  naprawa dotyczące automatów do  zamykania 
drzwi, Konserwacja i naprawa dronów, Konserwacja i naprawa dźwi-
gów, Konserwacja i  naprawa elektrycznych systemów uziemienia, 
Konserwacja i naprawa instalacji drzwi automatycznych, Konserwacja 
i naprawa instalacji do przechowywania, Konserwacja i naprawa insta-
lacji do przechowywania ropy naftowej i gazu, Konserwacja i naprawa 
instalacji bezpieczeństwa, Konserwacja i  naprawa instalacji energii 
słonecznej, Konserwacja i naprawa instalacji geotermicznych, Konser-
wacja i naprawa instalacji ogrzewania słonecznego, Konserwacja i na-
prawa kanałów deszczowych, Konserwacja i naprawa kotłów na pali-
wa stałe, Konserwacja i  naprawa ładowni, Konserwacja i  naprawa 
mebli, Konserwacja i naprawa nart, Konserwacja i naprawa ogrzewa-
nia towarzyszącego, Konserwacja i  naprawa palników, Konserwacja 
i naprawa piorunochronów, Konserwacja i naprawa podłóg, Konser-
wacja i  naprawa przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, Konser-
wacja i naprawa rurociągów przemysłowych, Konserwacja i naprawa 
rynien dachowych, Konserwacja i naprawa silników, Konserwacja i na-
prawa sprzętu sportowego, Konserwacja i naprawa systemów zawie-
rających węże doprowadzające płyny, Konserwacja i naprawa syste-
mów ewakuacji przeciwpożarowej, Konserwacja i naprawa systemów 
gaszenia pożaru, Konserwacja i naprawa systemów alarmu przeciw-
pożarowego, Konserwacja i naprawa systemów kontroli dostępu, Kon-
serwacja i naprawa systemów fizycznej kontroli dostępu, Konserwacja 
i naprawa systemów ochrony przed piorunami, Konserwacja i naprawa 
systemów wykrywania pożaru, Konserwacja i naprawa szlabanów auto-
matycznych, Konserwacja i naprawa turbin gazowych, Konserwacja i na-
prawa urządzeń do  oczyszczania wody, Konserwacja i  naprawa urzą-
dzeń ciśnieniowych, Konserwacja i naprawa zbiorników magazynowych, 
Konserwacja i naprawy budynków, Konserwacja i odnowa dzieł sztuki, 
Konserwacja lub naprawa maszyn do dojenia [dojarek], Konserwacja lub 
naprawa palników, Konserwacja maszyn biurowych, Konserwacja ma-
szyn do czyszczenia, Konserwacja maszyn do pisania, Konserwacja ma-
szyn i sprzętu do spawania, Konserwacja maszyn przemysłowych, Kon-
serwacja, naprawa i  odnowa urządzeń i  instalacji fotowoltaicznych, 
Konserwacja nieelektrycznych kuchennych płytek grzewczych, Konser-
wacja nieruchomości, Konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej 
obejmująca wykorzystywanie dyszy ciśnieniowych do  wystrzeliwania 
wody zawierającej materiały ścierne, Konserwacja obiektów inżynierii 
wodno-lądowej obejmująca wykorzystywanie hydromechanicznego 
sprzętu tnącego, Konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej 
obejmująca wykorzystywanie hydraulicznego sprzętu tnącego, Kon-
serwacja opon, Konserwacja pneumatycznych narzędzi ręcznych, Kon-
serwacja podłóg drewnianych, Konserwacja podłóg laminowanych, 
Konserwacja podłóg z imitacji drewna, Konserwacja przewodów, Kon-
serwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego i ku-
chennych, Konserwacja, serwis i naprawa systemów broni, Konserwa-
cja, serwis i  naprawa urządzeń i  instalacji do  wytwarzania energii, 
Konserwacja silników spalinowych, Konserwacja silników spalinowych 
wewnętrznego spalania, Konserwacja sprzętu do kontroli poziomu za-
nieczyszczenia wody, Konserwacja sprzętu medycznego, Konserwacja 
sprzętu stosowanego w usługach cateringowych, Konserwacja urzą-
dzeń automatycznych, Konserwacja systemów odprowadzania nie-
czystości [szamb], Konserwacja urządzeń biurowych, Konserwacja 
urządzeń do  dyktowania, Konserwacja urządzeń do  przetwarzania 
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napojów, Konserwacja urządzeń domowych do  chłodzenia, Konser-
wacja urządzeń i  instalacji do wytwarzania energii, Naprawa głębo-
kiej zastawy stołowej, Naprawa generatorów elektrycznych oraz silni-
ków wiatrowych, Naprawa fotokopiarek, Naprawa fortepianów, 
Naprawa filtrów powietrza i  części do  nich, Naprawa filtrów powie-
trza, Naprawa filtrów powietrza wlotowego do maszyn, Naprawa fil-
trów powietrza wlotowego i części do nich, Naprawa filtrów do mleka, 
Naprawa filtrów do maszyn i silników, Naprawa elementów silników, 
Naprawa elektronicznych systemów kasowych, Naprawa dźwigów, 
Naprawa dachów, Naprawa chłodziarek (zamrażarek), Naprawa chło-
dziarek, Naprawa butli z gazem, Naprawa bagażu, Naprawa automa-
tycznych podajników paszy dla hodowlanych zwierząt gospodar-
skich, Naprawa artykułów z żelaza, Naprawa aparatury chirurgicznej, 
Naprawa aparatów fotograficznych, Nakładanie wylewki posadzko-
wej, Nakładanie wodoodpornych wykładzin, Nakładanie powłok 
w  tunelach, Nakładanie powłok w  celu naprawy ścian, Nakładanie 
powłok ochronnych na powierzchnie zbiorników, Nakładanie powłok 
ochronnych na powierzchnie wgłębień, Nakładanie powłok nieprze-
makalnych na dachy, Nakładanie powłok na baseny pływackie, Nakła-
danie powłok antygraffiti, Nakładanie pokryć powierzchniowych, 
Nakładanie osłon na światłowody, Nakładanie osłon na kable, Nakła-
danie jastrychów, Nakładanie farby w sprayu, Nakładanie farb ochron-
nych na  drewno, Nakładanie faktur na  sufity, Nakładanie antypośli-
zgowych podłogowych warstw uszczelniających, Nagwintowywanie 
luf broni, Nadawanie faktury sufitom lub ścianom, Mycie pojazdów 
mechanicznych, Mycie skrzynek na ryby, Montaż zmiękczaczy wody, 
Montaż zestawów półek, Montaż wyposażenia kuchennego, Konser-
wacja urządzeń i  narzędzi medycznych, Konserwacja urządzeń 
oczyszczających wodę, Konserwacja znaków, Lakierowanie, Lakiero-
wanie desek, Lakierowanie materiałów z kartonu, Malowanie, Malo-
wanie i  lakierowanie, Malowanie lub naprawa znaków, Malowanie 
metalowych powierzchni w  celu zapobiegania korozji, Malowanie 
natryskowe, Malowanie natryskowe metali, Malowanie pasów na na-
wierzchni, Malowanie powierzchni budynków, Malowanie powierzch-
ni wewnętrznych i  zewnętrznych, 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 insta-
lacji ogrzewania słonecznego, Montaż i naprawa anten, Montaż [in-
stalacja] instalacji maszynowych, Montaż [instalacja] konstrukcji bu-
dynków, Montaż [instalacja] półek, Montaż instalacji do zmiękczania 
wody, Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, 
Montaż instalacji na  placach budowy, Montaż instalacji przemysło-
wych, Montaż [instalowanie] 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 lami-
nowanych, Montaż podłóg podniesionych, Montaż podłóg z imitacji 
drewna, Montaż półpięter, Montaż produktów odlewniczych, Mon-
taż rusztowań, Montaż ścian działowych kartonowo-gipsowych, 
Montaż silników lotniczych, Montaż sprzętu kateringowego, Montaż 
stojaków i półek, Montaż szafek kuchennych, Montaż tymczasowych 
barierek, Montaż tymczasowych ogrodzeń, Montaż wykładzin kana-
łów ściekowych, Naprawa gogli, Naprawa i  konserwacja aparatów 
słuchowych dla osób niesłyszących, Naprawa i konserwacja artyku-
łów gimnastycznych i sportowych, Naprawa i konserwacja automa-
tycznych skrzyni biegów, Naprawa i konserwacja elektrowni wiatro-
wych, Naprawa i  konserwacja elektrowni falowych, Naprawa 
i  konserwacja elektronicznych paneli wyświetlających, Naprawa 
i  konserwacja generatorów energii elektrycznej, Naprawa i  konser-
wacja instalacji elektronicznych, Naprawa i konserwacja instrumen-
tów, urządzeń i sprzętu medycznego, Naprawa i konserwacja instala-
cji gazowych i elektrycznych, Naprawa i konserwacja instrumentów 
i  aparatury chirurgicznej, Naprawa i  konserwacja instalacji do  wy-
twarzania energii, Naprawa i  konserwacja kontenerów transporto-
wych, Naprawa i  konserwacja laserowych urządzeń pomiarowych, 
Naprawa i konserwacja maszyn do robót ziemnych, Naprawa i kon-
serwacja maszyn do budowy dróg, Naprawa i konserwacja maszyn 
rolniczych, Naprawa i  konserwacja maszyn i  obrabiarek do  obróbki 
i  przetwarzania metali, Naprawa i  konserwacja narzędzi ogrodni-
czych, Naprawa i konserwacja osi i części do nich, Naprawa i konser-
wacja pomp zasilających lub pomp do  podwyższania ciśnienia, Na-
prawa i  konserwacja pomp, Naprawa i  konserwacja pomp 
próżniowych, Naprawa i konserwacja pras do przetwarzania metali, 
Naprawa i konserwacja projektorów filmowych, Naprawa i konserwa-

cja przekładni zębatych, Naprawa i konserwacja ręcznych skrzyni bie-
gów, Naprawa i konserwacja rusztowań budowlanych oraz platform 
budowlanych, Naprawa i  konserwacja sprzętu kempingowego, Na-
prawa i  konserwacja sprzętu górniczego, Naprawa i  konserwacja 
sprzętu do robót ziemnych, Naprawa i konserwacja sprzętu do budo-
wy dróg, Naprawa i  konserwacja sprzętu sportowego i  do  fitnessu, 
Naprawa i  konserwacja sprężarek, Naprawa i  konserwacja urządzeń 
i instalacji do chłodzenia, Naprawa i konserwacja urządzeń multime-
dialnych, Naprawa i konserwacja urządzeń fotograficznych, Naprawa 
i konserwacja urządzeń elektronicznych, Naprawa i konserwacja urzą-
dzeń do  chłodzenia, Naprawa i  konserwacja urządzeń do  suszenia, 
Naprawa i konserwacja zabawek, Naprawa i renowacja artykułów go-
spodarstwa domowego, Naprawa i renowacja książek, Naprawa i re-
nowacja mebli, Naprawa instalacji do  użytku w  produkcji metalu, 
przetwarzaniu metalu i obróbce metalu, Naprawa instalacji do zaopa-
trzenia w wodę, Naprawa instalacji do zaopatrzenia w energię, Napra-
wa instalacji i maszyn produkujących biogaz, Naprawa instalacji sani-
tarnych, Naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, 
Naprawa instrumentów muzycznych, Naprawa konstrukcji wykorzy-
stywanych w  warunkach wysokiej temperatury, Naprawa koryt 
do  karmienia, Naprawa kontenerów transportowych, Naprawa linii 
wysokiego napięcia, Naprawa lornetek, Naprawa lub konserwacja au-
tomatów sprzedających, Naprawa lub konserwacja broni palnej, Na-
prawa lub konserwacja elektrowni jądrowych, Naprawa lub konser-
wacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, Naprawa lub 
konserwacja elektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania, Napra-
wa lub konserwacja gazowych podgrzewaczy wody, Naprawa lub 
konserwacja generatorów energii elektrycznej, Naprawa lub konser-
wacja garnków i rondli kuchennych, Naprawa lub konserwacja instala-
cji do mycia pojazdów, Naprawa lub konserwacja instrumentów mu-
zycznych, 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 przetwórstwa chemicznego, Naprawa lub konserwacja mły-
nów do paszy, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do zała-
dunku-rozładunku, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń 
do zbioru upraw, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi do ho-
dowli jedwabników, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń 
drukarskich lub introligatorskich, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń do hodowli jedwabników, Naprawa lub konserwacja ma-
szyn i urządzeń do przetwarzania napojów, Naprawa lub konserwacja 
maszyn i urządzeń do obróbki papieru, Naprawa lub konserwacja ma-
szyn i systemów do produkcji obwodów scalonych, Naprawa lub kon-
serwacja maszyn i przyrządów pomiarowych, Naprawa lub konserwa-
cja maszyn i  instrumentów testujących, Naprawa lub konserwacja 
maszyn i  urządzeń do  produkcji papieru, Naprawa lub konserwacja 
maszyn i urządzeń do nurkowania, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i narzędzi do przetwarzania włókien roślinnych, Naprawa lub konser-
wacja maszyn i urządzeń do kruszenia odpadów, Naprawa lub konser-
wacja maszyn i narzędzi rolniczych, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i systemów do produkcji półprzewodników, Naprawa lub konserwa-
cja maszyn i urządzeń ustalających częstotliwość sygnału wizyjnego, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarzania two-
rzyw sztucznych, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń 
do malowania, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń mrożą-
cych, Naprawa lub konserwacja maszyn i  przyrządów optycznych, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów 
gumowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, 
Naprawa lub konserwacja maszyn o napędzie silnikowym do czysz-
czenia podłóg, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń rozryw-
kowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do uprawy zie-
mi, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń kinematograficznych, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń górniczych, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń medycznych, Naprawa lub kon-
serwacja mikserów do  paszy, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i  urządzeń budowlanych, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urzą-
dzeń do produkcji wyrobów szklanych, Naprawa lub konserwacja ma-
szyn i narzędzi do obróbki metali, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń do pakowania lub owijania, Naprawa lub konserwacja ma-
szyn i  urządzeń fotograficznych, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń do dystrybucji lub kontroli energii, Naprawa lub konserwa-
cja 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 do  produkcji 
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miazgi drzewnej, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń 
do przetwarzania żywności, Naprawa lub konserwacja maszyn i urzą-
dzeń do  przemysłu drzewnego, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i narzędzi do połowu ryb, Naprawa lub konserwacja maszyn do prze-
twarzania tytoniu, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń 
do  prasowania odpadów, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urzą-
dzeń do użytku w męskich zakładach fryzjerskich, Naprawa lub kon-
serwacja maszyn i urządzeń do użytku w salonach piękności, Napra-
wa lub konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji sklejki, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji fornirów, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i  urządzeń elektronicznych, Naprawa lub 
konserwacja mechanicznych systemów parkingowych, Naprawa lub 
konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarzania żywności lub napo-
jów, Naprawa lub konserwacja maszyn drukarskich, Naprawa lub kon-
serwacja maszyn i urządzeń introligatorskich, Naprawa lub konserwa-
cja maszyn i urządzeń do obróbki drewna, Naprawa lub konserwacja 
nieelektrycznych urządzeń i  instalacji do  gotowania, Naprawa lub 
konserwacja przemysłowych zmywarek do naczyń, Naprawa lub kon-
serwacja pralek przemysłowych, Naprawa lub konserwacja pras 
do paszy, Naprawa lub konserwacja pomp, Naprawa lub konserwacja 
pieców przemysłowych, Naprawa lub konserwacja projektorów fil-
mowych, Naprawa lub konserwacja rzutników, Naprawa lub konser-
wacja silników elektrycznych, Naprawa lub konserwacja sprzętu 
do kontroli poziomu zanieczyszczenia wody, Naprawa lub konserwa-
cja sprzętu stacji benzynowych, Naprawa lub konserwacja statków, 
Naprawa lub konserwacja szyldów, Naprawa lub konserwacja sprzętu 
budowlanego, Naprawa lub konserwacja sprzętu wędkarskiego, Na-
prawa lub konserwacja transporterów (przenośników), Naprawa lub 
konserwacja urządzeń do  oczyszczania wody, Naprawa lub konser-
wacja urządzeń do gotowania do celów przemysłowych, Naprawa lub 
konserwacja urządzeń i instrumentów laboratoryjnych, Naprawa lub 
konserwacja urządzeń do rozdrabniania paszy, Naprawa lub konser-
wacja urządzeń i  instalacji do gotowania, Naprawa lub konserwacja 
urządzeń do  parkowania rowerów, Naprawa lub konserwacja urzą-
dzeń do gotowania, Naprawa lub konserwacja urządzeń do uzdatnia-
nia wody do  celów przemysłowych, Naprawa lub konserwacja wa-
nien, Naprawa lub utrzymanie zakładów chemicznych, Naprawa 
maszyn, Naprawa maszyn biurowych, Naprawa maszyn budowlanych 
i sprzętu budowlanego, Naprawa maszyn do obróbki odpadów prze-
mysłowych, Naprawa maszyn do przetwarzania odpadów organicz-
nych, Naprawa maszyn i sprzętu do obróbki metali, Naprawa maszyn 
i sprzętu medycznego, Naprawa maszyn i urządzeń do gier, Naprawa 
maszyn i urządzeń biurowych, Naprawa maszyn na sprzężone powie-
trze, Naprawa maszyn przemysłowych, Naprawa misek klozetowych 
ze  zintegrowanymi bidetowymi dyszami wodnymi, Naprawa narzę-
dzi, Naprawa nieelektrycznych kuchennych płytek grzewczych, Na-
prawa niewielkich artykułów metalowych, Naprawa obuwia, toreb 
i  pasków, Naprawa odbiorników radiowych, Naprawa odbiorników 
radiowych lub telewizyjnych, Naprawa odkurzaczy, Naprawa ogro-
dzeń, Naprawa okularów, Naprawa okularów przeciwsłonecznych, 
Naprawa ościeżnic drzwiowych, Naprawa osi do pojazdów, Naprawa 
osi do maszyn, Naprawa osłon przeciwsłonecznych, Naprawa paraso-
li, Naprawa parasoli przeciwsłonecznych, Naprawa pieców przemy-
słowych, Naprawa płytek, Naprawa podłóg drewnianych, Naprawa 
podłóg laminowanych, Naprawa podłóg z imitacji drewna, Naprawa 
pojemników pod ciśnieniem, Naprawa pokryć podłogowych, Napra-
wa pomp, Naprawa przyrządów optycznych, Naprawa rusztowań, 
Naprawa sprzętu do gry w bilard, Naprawa sprzętu do kontroli pozio-
mu zanieczyszczenia wody, Naprawa sprzętu do nawigacji powietrz-
nej, Naprawa sprzętu elektrycznego, Naprawa sprzętu elektrycznego 
i instalacji elektrotechnicznych, Naprawa sprzętu sportowego, Napra-
wa sprzętu wędkarskiego, Naprawa systemów do przerobu odpadów 
zwierzęcych, Powlekanie przewodów, Powlekanie murów, Powleka-
nie [malowanie], Powlekanie kanałów ściekowych, Powlekanie beto-
nu, Porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się rur wodno-kana-
lizacyjnych, Porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się 
tłuszczowników, Porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się do-
łów gnilnych, Ponowne ostrzenie nożyczek, Ponowne ostrzenie noży, 
Ponowne ostrzenie łyżew, Ponowne oprawianie biżuterii, Ponowne 
czernienie karabinów, Ponowne czernienie broni, Ponowna obróbka 
powierzchni dachów, Pokrywanie dachów papą, Pokrywanie odpły-
wów, Polerowanie betonu, Polerowanie biżuterii, Polerowanie (czysz-
czenie), Pompowanie i czyszczenie szamb, Polerowanie i nadawanie 
połysku, Pompowanie i czyszczenie szamb wykorzystujących bakte-
rie do  przeróbki ścieków, Pompowanie szamb, Naprawa systemów 

doprowadzania gazu, Naprawa systemów kanalizacji, Naprawa syste-
mów stereo, Naprawa szyldów, Naprawa telewizorów, Naprawa toreb, 
Naprawa toreb lub worków, Naprawa turbin, Naprawa urządzeń do fil-
trowania powietrza, Naprawa urządzeń do gotowania, Naprawa urzą-
dzeń do suszenia, Naprawa urządzeń do wytwarzania pary, Naprawa 
urządzeń do  zaopatrzenia w  wodę, Naprawa urządzeń elektronicz-
nych, Naprawa urządzeń elektrycznych, Naprawa urządzeń fotogra-
ficznych, Naprawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, 
Naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa urzą-
dzeń oświetleniowych, Naprawa uszkodzeń po pożarze, Naprawa wa-
lizek, Naprawa wanien, Naprawa wyposażenia sklepów, Naprawa wy-
robów jubilerskich, Naprawa zabawek lub lalek, Naprawa żagli, 
Naprawa zamrażarek, Naprawa zegarów, Naprawa zegarków, Napraw-
cze roboty budowlane, Naprawy betonu, Naprawy elementów beto-
nowych, Naprawy lub konserwacja zbiorników zasobnikowych, Napra-
wy ozdób osobistych, Naprawy podwodne, Naprawy znaków, 
Nastawianie ostrzy do pił, Naświetlanie przyrządów medycznych, Na-
wadnianie gruntów, Nitowanie, Obróbka przeciwkorozyjna, Obsługa 
techniczna i naprawa wodnicy balastowej, Oczyszczanie strumienio-
wo-ścierne powierzchni niemetalowych, Oczyszczanie strumieniowo-
ścierne powierzchni metalowych, Oczyszczanie strumieniowo-ścierne 
powierzchni, Oczyszczanie ulic, Oczyszczanie zbiorników na  wodę, 
Odnawianie dzieł sztuki, Odnawianie instrumentów muzycznych, Od-
nawianie kuchni, Odnawianie maszyn przemysłowych, Odnawianie 
wanien, Odnawianie wnętrz budynków, Odnawianie wyposażenia ła-
zienek, Odnowa maszyn i silników zużytych lub częściowo zniszczo-
nych, Odnowa, naprawa i konserwacja mebli, Odnowa pomp próżnio-
wych i  części do  nich, Odnowa silników zużytych lub częściowo 
zniszczonych, Odśnieżanie, Odświeżanie srebra (nakładanie nowej 
powłoki), Odwierty gazu i  ropy naftowej, Oprawa kamieni szlachet-
nych [naprawa], Ostrzenie narzędzi wiertniczych, Ostrzenie noży, 
Ostrzenie noży do kosiarek, Ostrzenie noży kuchennych, Ostrzenie no-
życzek, Ostrzenie ostrzy kosiarek do trawy, Ostrzenie nożyczek i noży 
kuchennych, Osuszanie terenów, Piaskowanie podłóg, Pielęgnacja 
i  naprawa nart, Podwodne oczyszczanie strumieniowo-ciśnieniowe 
powierzchni metalowych, Podwodne oczyszczanie strumieniowo-
ścierne powierzchni metalowych, Podwodne oczyszczanie strumie-
niowo-ścierne powierzchni niemetalowych, Pogłębianie podwodne, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją garnków 
i  rondli do  gotowania, Udzielanie informacji związanych z  naprawą 
i  konserwacją sprzętu stajennego, Udzielanie informacji w  związku 
z naprawą maszyn i urządzeń do gier, Udzielanie informacji w związku 
z naprawą sprzętu sportowego, Udzielanie informacji w związku z na-
prawą torebek lub worków, Udzielanie informacji w związku z naprawą 
lub konserwacją elektrycznych urządzeń i  instalacji do  gotowania, 
Udzielanie informacji w związku z naprawą lub konserwacją nieelek-
trycznych urządzeń i  instalacji do  gotowania, Udzielanie informacji 
w związku z naprawą lub konserwacją urządzeń i instalacji do goto-
wania, Udzielanie informacji, porad i konsultacji na temat czyszczenia, 
Powlekanie rur, Prace konserwacyjne na autostradach, Pralnie samo-
obsługowe, Pranie dzianiny, Przebudowa i odnowa silników, Przebu-
dowa sprzęgieł, Przebudowa trzpieni obrotowych, Przegląd maszyn, 
Przegląd silników, Przekształcanie pomieszczeń sklepowych, Przety-
kanie układów rurociągów wykorzystywanych w przemyśle wytwór-
czym, Przetykanie układów rurociągów wykorzystywanych w  prze-
myśle rafinacyjnym, Przygotowywanie pól rozsączających ścieki, 
Regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, Regene-
racja silników, Regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczo-
nych, Regeneracja sprzęgieł, Regularne serwisowanie urządzeń 
do chłodzenia, Regulowanie palników olejowych, Regulowanie i na-
prawa palników olejowych, Remont maszyn, Remont nieruchomości, 
Remontowanie trzpieni obrotowych, Renowacja betonu, Renowacja 
bojlerów przemysłowych, Renowacja dzieł architektonicznych, Reno-
wacja instalacji elektrycznych, Renowacja instalacji przemysłowych, 
Renowacja kuchni, Renowacja maszyn, Renowacja, naprawa i konser-
wacja przewodów instalacji elektrycznej, Renowacja powłok cyno-
wych, Renowacja pomieszczeń sprzedaży detalicznej, Renowacja 
punktów sprzedaży detalicznej, Renowacja wnętrz pomieszczeń han-
dlowych, Renowacja zakładów jądrowych, Restaurowanie dzieł sztuki, 
Rozbieranie dróg, Rozbiórka rusztowań, Serwis elektrycznych urzą-
dzeń konsumenckich, Serwis i naprawa mechanicznych platform do-
stępowych, Serwis i naprawa platform roboczych unoszących, Serwis 
i naprawa urządzeń do podnoszenia, Serwis maszyn i urządzeń pro-
dukcyjnych, Serwis urządzeń elektronicznych, Serwis urządzeń i insta-
lacji do  wytwarzania energii, Serwis w  sytuacjach awaryjnych urzą-
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dzeń do  zaopatrzenia w  energię elektryczną, Serwis w  sytuacjach 
awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w gaz, Serwisowanie bojlerów 
przemysłowych, Serwisowanie dźwigów, Serwisowanie elektrowni 
jądrowych, Serwisowanie obrabiarek, Serwisowanie przewodów, Ser-
wisowanie sieci elektrycznych, Smarowanie silników, Spawanie do ce-
lów naprawczych, Spoinowanie murów, Sprzątanie bojlerów prze-
mysłowych, Sprzątanie budynków i  terenów przemysłowych, 
Sprzątanie dróg dojazdowych na budowy, Sprzątanie nieruchomo-
ści, Sprzątanie placów budowy, Sprzątanie pomieszczeń na ładunki, 
Sprzątanie terenów miejskich, Sprzątanie terenów publicznych, 
Sprzątanie toalet publicznych, Stawianie barierek ochronnych prze-
ciwtłumowych, Stawianie ogrodzeń zabezpieczających, Stawianie 
szalunków, Stawianie szalunków wznoszących, Stawianie szyldów, 
Stawianie tablic reklamowych, Stawianie tablic wystawowych, Sta-
wianie trybun, Stawianie tymczasowych siedzeń, Stawianie ulicz-
nych barierek ochronnych, Stawianie znaków, Sterylizacja narzędzi 
chirurgicznych, Sterylizacja narzędzi medycznych, Stolarstwo [napra-
wa], Strojenie instrumentów muzycznych, Strojenie pianin lub forte-
pianów, Szlifowanie podłóg, Sztuczne naśnieżanie, Tapetowanie, 
Tworzenie faktury ścian, Udostępnianie informacji związanych z na-
prawą lub konserwacją sprzętu wędkarskiego, Udzielanie informacji 
dotyczących restauracji mebli, Udzielanie informacji dotyczących 
naprawy sprzętu do bilardu, Udzielanie informacji dotyczących na-
prawy lub konserwacji maszyn i systemów do produkcji półprzewod-
ników, Udzielanie informacji dotyczących naprawy lub konserwacji 
kotłów, Usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu hydraulicznego, 
Usługi doradcze dotyczące instalacji wind osobowych, Usługi dorad-
cze dotyczące renowacji nieruchomości, Usługi dekoracyjnego ma-
lowania wnętrz domów, Usługi czyszczenia w  zakresie sprzątania 
biur, Usługi czyszczenia związane ze  sprzątaniem przemysłowym, 
Usługi czyszczenia w zakresie sprzątania gospodarstwa domowego, 
Usługi czyszczenia strumieniem wody pod ciśnieniem, Usługi czysz-
czenia sprzętu klimatyzacyjnego, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń malujących, Udziela-
nie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urzą-
dzeń do przetwarzania żywności lub napojów, Udzielanie informacji 
związanych z  usługami polerowania podłóg, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą sprzętu wędkarskiego, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń budowla-
nych, Udzielanie informacji związanych z naprawą mat tatami, Udzie-
lanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją aparatury 
i  instrumentów laboratoryjnych, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją silników elektrycznych, Udzielanie infor-
macji związanych z naprawą lub konserwacją pralek przemysłowych, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją palni-
ków, Udzielanie informacji związanych z naprawą i konserwacją oku-
larów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
elektrycznych urządzeń do oświetlania, Udzielanie informacji zwią-
zanych z naprawą lub konserwacją sprzętu do kontroli poziomu za-
nieczyszczenia wody, Udzielanie informacji związanych z  naprawą 
lub konserwacją urządzeń do parkowania rowerów, Udzielanie infor-
macji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń ki-
nematograficznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją maszyn i urządzeń do obróbki chemicznej, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją sprzętu sportowe-
go, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją ma-
szyn i urządzeń do mrożenia, Udzielanie informacji związanych z na-
prawą lub konserwacją pieców przemysłowych, Udzielanie informacji 
związanych z ostrzeniem nożyczek i noży kuchennych, Udzielanie in-
formacji związanych z usługami sprzątania ulic, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i przyrządów wędkar-
skich, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją 
urządzeń i  maszyn introligatorskich, Udzielanie informacji związa-
nych z naprawą lub konserwacją pomp, Udzielanie informacji związa-
nych z naprawą lub konserwacją maszyn drukarskich, Udzielanie in-
formacji związanych z naprawą lub konserwacją wanien, Udzielanie 
informacji związanych z  naprawą lub konserwacją mechanicznych 
systemów parkingowych, Udzielanie informacji związanych z napra-
wą parasoli, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konser-
wacją przemysłowych instalacji i  urządzeń chemicznych, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją elektrowni jądro-
wych, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją 
urządzeń do gotowania, Udzielanie informacji związanych z instalacją 
urządzeń elektrycznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją maszyn sprzedających, Udzielanie informacji związa-

nych z naprawą lub konserwacją sprzętu stacji benzynowych, Udzie-
lanie informacji związanych z instalacją maszyn, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn do przetwarzania ty-
toniu, 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 maszyn 
i przyrządów optycznych, Udzielanie informacji związanych z napra-
wą lub konserwacją instalacji do mycia pojazdów, Udzielanie informa-
cji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i narzędzi do ob-
róbki metali, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub 
konserwacją maszyn i  urządzeń do  produkcji wyrobów szklanych, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją przemy-
słowych zmywarek do naczyń, Udzielanie informacji związanych z na-
prawą lub konserwacją konsumenckich urządzeń elektrycznych, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn 
i urządzeń do kruszenia odpadów, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją maszyn o napędzie silnikowym do czysz-
czenia podłóg, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub kon-
serwacją maszyn do szycia, Udzielanie informacji związanych z napra-
wą lub konserwacją maszyn i  systemów do  produkcji układów 
scalonych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwa-
cją maszyn i aparatury medycznej, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń włókienniczych, Udzie-
lanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją broni palnej, 
Udzielanie informacji związanych z usługami czyszczenia zbiorników 
zasobnikowych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub kon-
serwacją maszyn i  urządzeń rozrywkowych, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do zagęsz-
czania odpadów, Udzielanie informacji związanych z naprawą okula-
rów, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją 
maszyn i urządzeń biurowych, Udzielanie informacji związanych z na-
prawą lub konserwacją urządzeń do  oczyszczania wody, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i przyrzą-
dów do produkcji butów, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
zabawek lub lalek, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub 
konserwacją maszyn i  przyrządów rolniczych, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją szyldów, Udzielanie informa-
cji związanych z  naprawą lub konserwacją instrumentów muzycz-
nych, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją 
generatorów energii, Udzielanie informacji związanych z  naprawą 
i  konserwacją pieców, Udzielanie informacji związanych z  usługami 
czyszczenia szamb, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją samochodów, Udzielanie informacji związanych z napra-
wą lub konserwacją maszyn i  urządzeń fotograficznych, Udzielanie 
informacji 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 
w zakresie odnawiania prac kaligraficznych, Usługi w zakresie oczysz-
czania przez piaskowanie, Usługi w zakresie oczyszczania przez szoro-
wanie, Usługi w zakresie napraw kanałów, Usługi w zakresie napraw 
przewodów, Usługi w  zakresie napraw wymienników ciepła, Usługi 
w zakresie napraw znaków, Usługi w zakresie napełniania kartridżów 
na tusz, Usługi w zakresie montażu rusztowań, Usługi doradcze doty-
czące instalacji sprzętu audiowizualnego, Usługi doradcze w zakresie 
instalacji systemów grzewczych na  paliwa stałe, Usługi doradcze 
w zakresie konserwacji budynków, Usługi doradcze w zakresie napra-
wy konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, Usługi doradcze w zakresie 
naprawy systemów kontroli środowiska, Usługi doradcze w zakresie 
renowacji rowów, Usługi doradcze w zakresie naprawy instalacji wo-
dociągowych, Usługi doradcze w zakresie instalacji elektrowni, Usługi 
doradcze w  zakresie instalacji silników, Usługi doradcze w  zakresie 
projektów obróbki powierzchni, Usługi doradcze w zakresie kładze-
nia rur, Usługi doradcze w zakresie konserwacji instalacji wodociągo-
wych, Usługi doradcze w zakresie konserwacji systemów kontroli śro-
dowiska, Usługi doradcze w zakresie dbania o płytki wzorcowe, Usługi 
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doradcze w zakresie instalacji systemów wodociągowych, Usługi do-
radcze w zakresie instalacji pomp, Usługi doradcze w zakresie instala-
cji skrzyni biegów, Usługi doradcze w zakresie instalacji generatorów, 
Usługi doradcze w  zakresie konserwacji płytek wzorcowych, Usługi 
doradcze w zakresie konserwacji mocowań, Usługi doradcze związa-
ne z instalacją mocowań, Usługi doradcze związane z instalacją sprzę-
tu automatyki budynkowej, Usługi doradcze związane z konserwacją 
i naprawą sprzętu mechanicznego i elektrycznego, Usługi doradcze 
związane z  instalacją urządzeń oświetleniowych, Usługi doradcze 
związane z instalacją sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Usłu-
gi doradcze związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, Usługi 
elektryków, Usługi hydrauliczne i szklarskie, Usługi informacyjne do-
tyczące renowacji budynków, Usługi informacyjne w zakresie konser-
wacji systemów zabezpieczających, Usługi informacyjne związane 
z  instalacją systemów zabezpieczających, Usługi instalacji dachów, 
Usługi instalacji maszyn, Usługi instalacyjne platform roboczych i bu-
dowlanych, Usługi instalacyjne w  zakresie rusztowań budowlanych, 
platform roboczych i budowlanych, Usługi izolacyjne, Usługi konser-
wacji i zabezpieczenia dzieł sztuki, Usługi konserwacji maszyn, Usługi 
konserwacji podłóg, Usługi konserwacji rur, Usługi konserwacyjne 
na  rzecz placówek sportowych, 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 ciśnieniowego, Usługi napełniania gaśnic, Usługi na-
prawcze urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego, Usługi 
naprawcze w zakresie silników, Usługi naprawcze w zakresie elektro-
nicznego sprzętu biznesowego, Usługi naprawcze w zakresie pokryć 
schodów, Usługi naprawcze w zakresie pokryć podłóg, Usługi napraw-
cze w zakresie pokryć ścian, Usługi naprawy i konserwacji okularów, 
Usługi naprawy kotłów, Usługi naprawy zabawek, Usługi naprawy 
sprzętu medycznego, Usługi naprawy zegarów, Usługi oczyszczania 
ulic, Usługi odladzania samolotów, Usługi odnawiania książek, Usługi 
odnawiania mieszkań, Usługi odnawiania obrazów, Usługi opróżnia-
nia [czyszczenia], Usługi ostrzenia, Usługi podnośników morskich, 
Usługi przepompowywania cieczy, Usługi renowacji starych książek, 
Usługi renowacji w zakresie rur odpływowych, Usługi renowacji w za-
kresie rur do dostarczania wody, Usługi sprzątania, Usługi sprzątania 
miejsc popełnienia przestępstw, Usługi stawiania znaków, Usługi ste-
rylizacji sprzętu ochrony indywidualnej, Usługi stolarskie [naprawa 
konstrukcji drewnianych], Usługi strojenia instrumentów muzycznych, 
Usługi suchych doków, Usługi szewskie [naprawa], Usługi układania 
przewodów elektrycznych, Usługi usuwania odpadów niebezpiecz-
nych, Usługi uszczelniania wnętrz, Usługi w zakresie eliminacji zakłó-
ceń dla urządzeń elektrycznych, Usługi w zakresie instalacji elektrycz-
nych, Usługi w zakresie instalowania kotew do murów szczelinowych, 
Usługi w zakresie kontroli erozji gleb, Usługi w zakresie kopania w zie-
mi w celu weryfikacji położenia uzbrojenia, Usługi w zakresie malowa-
nia i prac dekoratorskich, Usługi w zakresie okrywania [zabezpiecza-
nia] budynków zakładów przemysłowych w  celu ich  konserwacji, 
Usługi w zakresie powlekania w celu konserwacji instalacji zakładów 
budowy maszyn okrętowych, Usługi w zakresie powlekania podłóg, 
Usługi w zakresie powlekania w celu naprawy instalacji zakładów in-
żynierii przemysłowej, Usługi w zakresie powlekania w celu naprawy 
instalacji zakładów budowy maszyn okrętowych, Usługi w  zakresie 
regulowania nart, Usługi w  zakresie smarowania, Usługi w  zakresie 
stawiania ogrodzeń, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, 
Usługi wykonawców w zakresie płyt gipsowych, Usługi zabezpiecza-
nia przed wilgocią, Usługi zabezpieczania przed korozją, Usługi za-
miatania ulic, Usługi znakowania nawierzchni, Ustawianie ostrzy 
do pił, Ustawianie pieców, Usuwanie azbestu, Usuwanie graffiti, Usu-
wanie odpadów [usługi czyszczenia], Usuwanie plam, Usuwanie rdzy, 
Usuwanie wycieków, Utrzymanie i konserwacja kręgielni, Uszczelnia-
nie i rozbieranie dróg, Wciąganie maszyn związanych z instalacją, na-
prawą i budownictwem, Wiercenie, Wydobycie azbestu, Wykonywa-
nie obrzutki na  basenach pływackich, Wykonywanie obrzutki 
w tunelach, Wymiana akumulatorów, Wymiana baterii, Wymiana ha-
mulców, Wymiana świateł, Wynajem i konserwacja podestów robo-
czych, Wynajem sprzętu do sterylizacji środków ochrony indywidual-
nej (ŚOI), Wyposażanie wnętrz biur, Wyposażanie wnętrz pomieszczeń 
firmowych, Wywóz odpadów [czyszczenie], Wznoszenie budynków 
prefabrykowanych, Wznoszenie przesuwnych szalunków, Wznosze-
nie rusztowań dla budownictwa lądowo-wodnego, Wznoszenie ścian 
osłonowych, Wznoszenie rusztowań do  celów budowlanych i  kon-
strukcyjnych, Wznoszenie szalunków dla inżynierii wodno-lądowej, 

Wznoszenie szalunków do renowacji i konserwacji, Wznoszenie sza-
lunków do celów budowlanych i konstrukcyjnych, Wznoszenie tym-
czasowych konstrukcji przeznaczonych na  imprezy na  świeżym po-
wietrzu, Zabezpieczanie przeciwwilgociowe piwnic, Zabezpieczanie 
przed korozją, Zakładanie instalacji geotermicznych, Zakładanie mo-
stowych złącz kompensacyjnych, Zamiatanie dróg, Zbieranie śmieci 
[zbiórka odpadów], Znakowanie poziome dróg, 39 Usługi wynajmu 
związane z transportem i magazynowaniem, Usługi przewozu, Trans-
port (Usługi nawigacji-), Parkowanie, przechowywanie pojazdów, cu-
mowanie łodzi, Usługi wynajmu związane z pojazdami, transportem 
i magazynowaniem, Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji w za-
kresie transportu, Transport, Parkowanie i  przechowywanie pojaz-
dów, Pakowanie i składowanie towarów, Dystrybucja za pomocą ruro-
ciągów i kabli, 41 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, Tłumaczenia 
językowe, Edukacja, rozrywka i  sport, Usługi rezerwacji biletów 
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi 
edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, Tłumaczenia, Publikowanie, 
sprawozdawczość i pisanie tekstów, 42 Testowanie, stwierdzanie au-
tentyczności i  kontrola jakości, Usługi naukowe i  technologiczne, 
Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
Usługi w zakresie projektowania, 43 Hotele dla zwierząt, Tymczasowe 
zakwaterowanie, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie 
dostarczania żywności i napojów, Usługi informacji, doradztwa i  re-
zerwacji w  zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwi-
sów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Pensjonaty 
dla zwierząt, Pomieszczenia dla zwierząt, Udostępnianie zakwatero-
wania tymczasowego, Usługi w  zakresie zakwaterowania na  pobyt 
czasowy, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pomieszczeń 
na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapewnianie 
zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie czasowego wynaj-
mu powierzchni biurowej, Zapewnianie zakwaterowania tymczaso-
wego, Zwierzęta (pomieszczenia dla-), 44 Usługi w  zakresie higieny 
i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla lu-
dzi, Usługi w  zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w  zakresie rolnic-
twa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi weterynaryjne, Hi-
giena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody 
dla ludzi, Opieka nad zwierzętami, Usługi chirurgów weterynarzy, 
Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, Zabiegi higienicz-
ne dla zwierząt, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, Zabiegi 
pielęgnacyjne zwierząt, Zwierzęta domowe (zabiegi pielęgnacyjne-), 
Zwierzęta (zabiegi pielęgnacyjne-) 

(111) 355963 (220) 2022 03 21 (210) 541156
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) DURSIEWICZ MACIEJ, Dąbrówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SCABILEK
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki toaleto-
we, Preparaty toaletowe, 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze 

(111) 355964 (220) 2022 03 22 (210) 541293
(151) 2022 08 03 (441) 2022 04 19
(732) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE  
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDURANGA
(540) 

(531) 27 05 01, 26 13 25
(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 
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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, 
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 papie-
rowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykre-
sy, plany, kalki papierowe, gry i  zabawki, karty do  kolekcjonowania 
i wymiany, artykuły sportowe i gimnastyczne, 38 Przesyłanie danych, 
aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, infor-
macji tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci 
komputerowych i telekomunikacyjnych, Przekazywanie on-line kartek 
z życzeniami, Przydzielanie dostępu do komputerowych baz danych, 
Udostępnianie komputerowych baz danych, Obsługa telekonferencji, 
Udostępniania forów internetowych, Udostępnianie internetowych 
chatroomów, Usługi poczty elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne 
świadczone za pośrednictwem platformy internetowej i portalu inter-
netowego, Zapewnianie dostępu do portalu internetowego, 41 Usługi 
wydawnicze w  zakresie: serwisów informacyjnych dotyczących wy-
dawnictw naukowych i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wycho-
wania świadczone m in  drogą elektroniczną i poprzez Internet, publi-
kacji tekstów innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, 
materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w  sieci 
on-line, publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków, pu-
blikacji elektronicznych niepobieranych, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych, udostępnianie kursów korespondencyjnych, usługi 
w zakresie: elektronicznej małej poligrafii, komputerowego przygo-
towania materiałów do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego 
obrazowania, Usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie kur-
sów, szkoleń i warsztatów, w tym nauczanie bezpośrednie za pośred-
nictwem mediów informatycznych i  nauczanie korespondencyjne, 
Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, Udostępnianie kur-
sów instruktażowych wspomaganych komputerowo, Udostępnianie 
materiałów egzaminacyjnych i testów, Udostępnianie informacji o na-
uczaniu on-line, Organizowanie 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, fil-
mów oraz przedstawień, Usługi w zakresie rozrywki telewizyjnej i ra-
diowej, Usługi w  zakresie organizowania konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, Wypożyczanie książek także e-booków, Wypoży-
czanie materiałów edukacyjnych i  szkoleniowych w  formie filmów 
oraz zapisanych na magnetycznych i optycznych nośnikach danych, 
Udostępnianie filmów online nie  do  pobrania, Udostępnianie me-
diów audiowizualnych za  pośrednictwem sieci łączności, Usługi 
w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, Usługi klubowe w zakresie 
rozrywki lub edukacji, Informacja o edukacji i szkoleniach, 42 Progra-
mowanie komputerowe, Uaktualnianie oprogramowania kompute-
rowego, Tworzenie i projektowanie aplikacji komputerowych i apli-
kacji do  telefonów komórkowych, Tworzenie grafiki użytkowej, 
Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i  utrzymy-
wanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, Hosting, Dostar-
czanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, Umożliwianie 
tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie  do  po-
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brania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, 45 Usługi 
prawne w  zakresie licencjonowania programów komputerowych 
i zarządzania prawami autorskimi 

(111) 355965 (220) 2022 03 22 (210) 541295
(151) 2022 08 03 (441) 2022 04 19
(732) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE  
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDURANGA
(540) 

(531) 27 05 01, 26 13 25
(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, 
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, ta-
blice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazy-
ny, 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 rysowa-
nia i malowania, przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały 
szkoleniowe i  instruktażowe także w formie gier, materiały introliga-
torskie, 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 pakowania oraz 
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, 
zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki okoliczno-
ściowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do ko-
lekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki papierowe, banery wy-
stawowe i  reklamowe z  papieru lub z  kartonu, wykresy, plany, kalki 
papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowania i wymiany, artyku-
ły sportowe i gimnastyczne, 38 Przesyłanie danych, aplikacji kompute-
rowych i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji tekstowych, 
dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci komputerowych 
i  telekomunikacyjnych, Przekazywanie on-line kartek z  życzeniami, 
Przydzielanie dostępu do komputerowych baz danych, Udostępnianie 
komputerowych baz danych, Obsługa telekonferencji, Udostępniania 
forów internetowych, Udostępnianie internetowych chatroomów, 
Usługi poczty elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne świadczone 
za  pośrednictwem platformy internetowej i  portalu internetowego, 
Zapewnianie dostępu do portalu internetowego, 41 Usługi wydawni-
cze w  zakresie: serwisów informacyjnych dotyczących wydawnictw 
naukowych i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świad-
czone m in  drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji tekstów 
innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, materiałów infor-
macyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci on-line, publikacji 
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elektronicznych on-line książek i periodyków, publikacji elektronicz-
nych niepobieranych, Udostępnianie publikacji elektronicznych, 
udostępnianie kursów korespondencyjnych, usługi w zakresie: elek-
tronicznej małej poligrafii, komputerowego przygotowania materia-
łów do  publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, 
Usługi edukacyjne, organizowanie i  prowadzenie kursów, szkoleń 
i warsztatów, w tym nauczanie bezpośrednie za pośrednictwem me-
diów informatycznych i  nauczanie korespondencyjne, Udostępnia-
nie informacji dotyczących szkoleń, Udostępnianie kursów instrukta-
żowych wspomaganych komputerowo, Udostępnianie materiałów 
egzaminacyjnych i testów, Udostępnianie informacji o nauczaniu on
-line, Organizowanie imprez o  charakterze edukacyjnym i  kultural-
nym, Organizowanie i prowadzenia konferencji i sympozjów, Organi-
zowanie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi 
w  zakresie produkcji programów radiowych, telewizyjnych, filmów 
oraz przedstawień, Usługi w  zakresie rozrywki telewizyjnej i  radio-
wej, Usługi w zakresie organizowania konkursów edukacyjnych lub 
rozrywkowych, Wypożyczanie książek także e-booków, Wypożycza-
nie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz 
zapisanych na magnetycznych i optycznych nośnikach danych, Udo-
stępnianie filmów online nie  do  pobrania, Udostępnianie mediów 
audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, Usługi w zakresie 
sprawdzianów edukacyjnych, Usługi klubowe w  zakresie rozrywki 
lub edukacji, Informacja o edukacji i szkoleniach, 42 Programowanie 
komputerowe, Uaktualnianie oprogramowania komputerowego, 
Tworzenie i projektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do te-
lefonów komórkowych, Tworzenie grafiki użytkowej, Konwersja da-
nych lub dokumentów na formę elektroniczną, Wypożyczanie opro-
gramowania komputerowego, Tworzenie i  utrzymywanie stron 
internetowych na rzecz osób trzecich, Hosting, Dostarczanie i opra-
cowywanie wyszukiwarek internetowych, Umożliwianie tymczaso-
wego użytkowania aplikacji oprogramowania nie  do  pobrania do-
stępnych za pośrednictwem strony internetowej, 45 Usługi prawne 
w zakresie licencjonowania programów komputerowych i zarządza-
nia prawami autorskimi 

(111) 355966 (220) 2022 05 11 (210) 542932
(151) 2022 10 10 (441) 2022 06 06
(732) MEDIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) missbju STUDIO MODELOWANIA SYLWETKI
(540) 

(591) biały, beżowy, kawowy
(531) 27 05 01, 29 01 13, 26 01 18
(510), (511) 44 Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Usuwanie cellulitu 
z ciała, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Usługi woskowania ciała ludz-
kiego, Leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, Doradztwo medyczne 
w zakresie redukcji masy ciała, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji 
ciała i urody, Usługi opalania natryskowego dla ciała ludzkiego, Do-
radztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielę-
gnacji ciała i urody, Usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów 
u ludzi, Udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, 
Udzielanie informacji żywieniowych w  zakresie żywności przezna-
czonej do  redukcji masy ciała do  celów medycznych, Zdrowotne 
usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopo-
czucia ciała i ducha, Udzielanie informacji żywieniowych w zakresie 
napojów do redukcji masy ciała do celów medycznych, Usługi w za-
kresie odchudzania, Masaże, Informacje dotyczące masażu, Opieka 
zdrowotna w  zakresie masaży terapeutycznych, Usługi konsultacji 

związane z masażami, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi ko-
smetyczne na ciało, twarz i włosy, Planowanie i nadzorowanie diety, 
Doradztwo w  zakresie diety i  odżywiania się, Udzielanie informacji 
na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego 

(111) 355967 (220) 2022 05 04 (210) 542715
(151) 2022 10 11 (441) 2022 06 27
(732) KOZAK SERGII, Marki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SERGO
(510), (511) 20 Elementy meblowe, Meble kuchenne 

(111) 355968 (220) 2022 04 20 (210) 542185
(151) 2022 09 27 (441) 2022 06 13
(732) BUDOKRUSZ SPÓŁKA AKCYJNA, Odrano-Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SILCO ElitE
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 27 05 01, 26 11 01, 26 11 08, 29 01 12
(510), (511) 19 Dekoracyjne kostki brukowe, Dekoracyjne płyty beto-
nowe przeznaczone na tarasy 

(111) 355969 (220) 2022 05 04 (210) 542728
(151) 2022 09 12 (441) 2022 05 23
(732) FEDAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MARI NAIL
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprze-
daży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: baza podkłado-
wa do paznokci [kosmetyki], brokat do paznokci, emalia do paznokci, 
emalie do paznokci, emulsje do wzmacniania paznokci, klej do utwar-
dzania paznokci, kleje do celów kosmetycznych, kleje do mocowa-
nia sztucznych paznokci, kleje do  przymocowywania sztucznych 
paznokci, kleje do  sztucznych rzęs, włosów i  paznokci, kosmetyki 
do paznokci, krem do skórek wokół paznokci, kremy do paznokci, la-
kier do paznokci do celów kosmetycznych, lakier do włosów, lakiery 
do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery nawierzchniowe 
do  paznokci, naklejane ozdoby do  paznokci, odżywki do  paznokci, 
odżywki do skórek wokół paznokci, olejek do skórek wokół paznokci, 
podkłady do lakierów do paznokci, powłoki do nadawania kształtu 
paznokciom u rąk, preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnię-
cia lakieru na  paznokciach, preparaty kosmetyczne do  pielęgnacji 
paznokci, rozjaśniacze do  paznokci, sztuczne paznokcie, sztuczne 
paznokcie do  celów kosmetycznych, sztuczne paznokcie do  stóp, 
tipsy, utwardzacze do paznokci, żel do paznokci, zmywacze do pa-
znokci, pilniki do paznokci, cążki do paznokci, nożyczki do paznokci, 
obcinacze do paznokci, polerki do paznokci nieelektryczne, nieelek-
tryczne polerki do paznokci, pilniki do paznokci nieelektryczne, elek-
tryczne polerki do  paznokci, pilniki do  paznokci, elektryczne, cążki 
do  obcinania paznokci, elektryczne urządzenia polerujące do  pa-
znokci, polerki do  paznokci do  manicure, elektryczne urządzenia 
do polerowania paznokci, nożyczki do skórek wokół paznokcia, ob-
cinacze do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], cążki do obci-
nania paznokci [narzędzia ręczne], polerki do paznokci, elektryczne 
lub nieelektryczne, wymienne głowice obrotowe do elektronicznych 
pilników do paznokci, przyrządy ręczne do usuwania twardego na-
skórka, cążki do  skórek, przyrządy do  usuwania skórek, narzędzia 
do  odpychania skórek, nożyki do  usuwania zgrubiałej skóry i  odci-
sków, lampy do paznokci, kosmetyczki (niewyposażone), kuferki ko-
smetyczne, kosmetyczki (bez wyposażenia), kosmetyczki bez wypo-
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sażenia, kuferki na kosmetyki [puste], kosmetyczki sprzedawane bez 
zawartości, kosmetyczki [saszetki na  przybory toaletowe], pudełka 
z kosmetykami do makijażu, kuferki na kosmetyki sprzedawane bez 
wyposażenia, kosmetyczki [wyposażone], aplikatory kosmetyczne, 
przybory do celów kosmetycznych, przyrządy ręczne do nakładania 
kosmetyków, 41 Informacje i wiadomości online w dziedzinie szko-
leń zawodowych, Zapewnianie seminariów szkoleniowych online, 
Zapewnienie kursów szkoleniowych online, Zapewnienie szkoleń 
online, Organizacja webinarów, Organizowanie kursów szkolenio-
wych, Organizowanie programów szkoleniowych, Kursy szkolenio-
we, Kursy szkoleniowe związane z  medycyną, Kursy szkoleniowe 
z zakresu zdrowia, Nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenia 
w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody 

(111) 355970 (220) 2022 05 24 (210) 543350
(151) 2022 10 06 (441) 2022 06 20
(732) GLOBTRAK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GLOBTRAK UBI
(540) 

(591) niebieski, czerwony
(531) 26 01 06, 26 02 01, 26 11 12, 27 05 01, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 12
(510), (511) 9 Przyrządy nawigacyjne, Nawigacja (Urządzenia do-) 
dla pojazdów [komputery pokładowe], Odbiorniki do  systemów 
globalnego pozycjonowania [GPS], Urządzenia systemu GPS, Urzą-
dzenia nawigacyjne GPS, Urządzenia sterujące do  automatyczne-
go kierowania pojazdami, Urządzenia sterujące do  nawigowania 
samochodu za  pośrednictwem dźwięku i  wideo, Zintegrowane 
elektroniczne systemy wspomagania kierowcy do  pojazdów lądo-
wych, Elektroniczne globalne systemy nawigacyjne, Elektroniczne 
przyrządy nawigacyjne, Elektroniczne systemy nawigacyjne, Elek-
troniczne urządzenia nawigacyjne, Elektroniczne urządzenia i przy-
rządy do nawigacji i ustalania położenia, Elektroniczne wykrywacze 
obiektów, Elektryczne urządzenia nawigacyjne, Komputery do nawi-
gacji samochodowej, Multimedialne systemy nawigacji GPS do po-
jazdów, Nadajniki radarowe, Narzędzia do  gromadzenia danych 
pokładowych, Optyczne wykrywacze obiektów, Optyczny sprzęt 
do  śledzenia obiektów, Piloty automatyczne, Pojazdy (Urządzenia 
nawigacyjne dla-) [komputery pokładowe], Pokładowe systemy elek-
troniczne do  wspomagania kierowania pojazdem, Pokładowe sys-
temy elektroniczne do  wspomagania parkowania, Pokładowe sys-
temy elektroniczne w pojazdach lądowych do wspomagania jazdy, 
Pokładowe systemy elektroniczne w pojazdach lądowych do wspo-
magania parkowania, Programy komputerowe do użytku w autono-
micznej nawigacji pojazdów, Przekaźniki do  systemów globalnego 
pozycjonowania [GPS], Przenośne urządzenia nawigacyjne, Systemy 
nawigacji do pojazdów wyposażone w interaktywne wyświetlacze, 
Systemy do śledzenia pojazdów, Sterowniki do urządzeń nawigacyj-
nych do pojazdów, Systemy wspomagania kierowcy do pojazdów sil-
nikowych, Urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, 
Urządzenia do automatycznej kontroli jazdy do użytku w samocho-
dach, Urządzenia do  lokalizacji pojazdów, Urządzenia do  nawigacji 
satelitarnej, Urządzenia do  śledzenia pojazdów, Urządzenia GPS, 
Urządzenia i przyrządy nawigacyjne, Urządzenia kontrolujące do au-
tomatycznego parkowania samochodów, Urządzenia nawigacyjne 
dla pojazdów [komputery pokładowe], Urządzenia nawigacyjne 
do  samochodów, Komputerowe bazy danych, Komputerowe mapy 
cyfrowe, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia nagrywające, Alar-
my i  urządzenia ostrzegawcze, Elektroniczne systemy pokładowe 
do  automatycznego hamowania, Elektroniczne urządzenia do  mo-
nitoringu obiektów śledzonych, Elektryczne urządzenia do monito-
ringu obiektów śledzonych, Kamery cofania do  pojazdów, Monito-
rujące urządzenia bezpieczeństwa [elektryczne], Roboty do nadzoru 
bezpieczeństwa, Systemy rozpoznawania znaków drogowych, Urzą-

dzenia do  kontroli bezpieczeństwa, Urządzenia elektroniczne 
do monitoringu, Urządzenia i przyrządy do rozpoznawania znaków 
drogowych, Urządzenia zapobiegające kradzieży, inne niż do pojaz-
dów, Komputerowe (Programy-) nagrane, Komputerowe programy 
operacyjne, Interaktywne multimedialne programy komputerowe, 
Nagrane programy komputerowe, Oprogramowanie komputero-
we [programy], Programy komputerowe, Programy komputerowe 
do obsługi pojazdów, Programy komputerowe do użytku w autono-
micznej kontroli pojazdów, Programy komputerowe do zarządzania 
sieciami, Kamery do pojazdów, Aplikacje komputerowe do pobrania, 
Aplikacje komputerowe do  sterowania pojazdami, Aplikacje kom-
puterowe do  sterowania automatycznym kierowaniem pojazdami, 
Aplikacje komputerowe do  sterowania automatycznym parkowa-
niem pojazdów, Aplikacje komputerowe do urządzeń nawigacyjnych 
do  pojazdów, Aplikacje komputerowe do  automatycznej kontroli 
parkowania samochodów, Aplikacje komputerowe do  automatycz-
nej kontroli jazdy do  użytku w  samochodach, Rejestratory danych 
dotyczących samochodów, Inteligentne rejestratory odległości, 12 
Alarmy antywłamaniowe do pojazdów, Samochodowe alarmy anty-
włamaniowe, Urządzenia antywłamaniowe do  pojazdów, Urządze-
nia antywłamaniowe do samochodów, Urządzenia antywłamaniowe 
do samochodów osobowych, Alarmy ostrzegawcze [cofania] do po-
jazdów, Ostrzegawcze alarmy przeciwwłamaniowe do  pojazdów, 
Alarmowe systemy bezpieczeństwa do  pojazdów, Elektroniczne 
urządzenia alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów, 
Pojazdy autonomiczne, Pojazdy, Pojazdy do  przewozu pasażerów, 
Pojazdy kierowane automatycznie, 42 Chmura obliczeniowa, Insta-
lacja, aktualizacja i  utrzymanie oprogramowania komputerowego, 
Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania 
komputerowego, Instalacja oprogramowania komputerowego, Mo-
nitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, 
Odzyskiwanie danych komputerowych, Platforma jako usługa [PaaS], 
Programowanie komputerów, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeń-
stwa danych, Doradztwo w  zakresie oprogramowania komputero-
wego, Hosting serwerów, Powielanie programów komputerowych, 
Projektowanie oprogramowania komputerowego, Przechowywanie 
danych elektronicznych, Tworzenie platform komputerowych, Usłu-
gi doradcze w  dziedzinie technologii, Usługi szyfrowania danych, 
Usługi w zakresie szyfrowania i dekodowania danych, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego 
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(591) niebieski, granatowy, fioletowy
(531) 27 05 01, 26 13 25, 29 01 13
(510), (511) 9 Programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, so-
ftware 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 telefonu ko-
mórkowego, translatory elektroniczne, karty kodowane, elektroniczne 
książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi 
oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publika-
cje elektroniczne do  pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry 
wideo w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach 
danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagra-
ne na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie, za-
warte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video do roz-
rywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy 
naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, na-
grane dyski, Płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, 
Urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub 
obrazów, Programy i taśmy do gier komputerowych, urządzenia i przy-
rządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządze-
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nia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne 
oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, 
pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe 
dla dzieci w  postaci urządzeń dydaktycznych, części i  wyposażenie 
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 Papier, tektura, wyro-
by papierowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki pa-
pierowe 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 stoło-
we, figurki wykonane z tektury, podstawki pod szklanki z tektury, druki, 
książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne i wyposa-
żenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki 
graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, 
katalogi, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery 
reklamowe i informacyjne, plakaty, naklejki, przybory biurowe, mate-
riały i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisania, przy-
bory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie 
gier, materiały introligatorskie, okładki na  książki, zakładki, zestawy 
do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, foto-
grafie, wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, 
modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, 
opakowania z papieru lub z tektury, papier do pakowania oraz mate-
riały z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, za-
proszenia, kalkomanie, linijki, gumki do  ścierania, kartki okoliczno-
ściowe, kartki z  życzeniami, karty muzyczne z  życzeniami, karty 
do  kolekcjonowania i  karty na  wymianę, nalepki, znaki papierowe, 
banery wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, pla-
ny, kalki papierowe, 28 Gry, Układanki [puzzle], Ciastolina, Zabawki, 
Zabawki edukacyjne, Puzzle [zabawki], Zestawy do  zabawy, Klocki 
do zabawy, Plastelina do zabawy, Artykuły do zabawy dla dzieci, Arty-
kuły sportowe, Artykuły gimnastyczne, Dekoracje i ozdoby choinko-
we, 35 Usługi w  zakresie: marketingu i  reklamy, także zewnętrznej, 
on-line w  sieci komputerowej z  wykorzystaniem technik dźwięko-
wych, audiowizualnych i  multimedialnych, samodzielnie i  w  kopro-
dukcji, Dystrybucji i  rozpowszechniania materiałów reklamowych, 
Tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, Obróbki tekstu, 
Publikowania i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i reklamo-
wych, w tym na reklamach zewnętrznych, w sieci on-line, Projektowa-
nia i  pośrednictwa w  rozpowszechnianiu materiałów reklamowych 
do reklamy zewnętrznej, reklam radiowych, telewizyjnych i w Interne-
cie, Badania rynku i  opinii publicznej, Marketingu bezpośredniego 
i marketingu wydarzeń, Prowadzenia kampanii reklamowych, Organi-
zowania wystaw i  targów dla celów reklamowych i  promocyjnych, 
Sprzedaży czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym 
zakresie, Organizowania subskrypcji w zakresie publikacji online dla 
osób trzecich, Prenumeraty czasopism na rzecz osób trzecich, Tran-
skrypcji informacji, Pozyskiwania i systematyzacji danych w kompute-
rowych bazach danych, Zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania 
licencji na  towary i  usługi na  rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży, 
także za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: 
programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, software łado-
walny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie komputerowe 
nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do  telefonów komórko-
wych, edukacyjne materiały na  zajęcia, do  pobrania, pliki graficzne 
do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowe-
go, translatory elektroniczne, elektroniczne książki i publikacje, mo-
duły ładowane z publikacjami elektronicznymi 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 oprogramowania komputerowego nagrane na dys-
ku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie zawarte 
na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozryw-
ki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy 
naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, na-
grane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, 
urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audio-
wizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym kom-
putery przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamię-
ci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, Usługi sprzedaży, także 
za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: inter-
fejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń 
dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienio-
nych towarów, wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, 
publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne i  wyposażenie 

edukacyjne, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki gra-
ficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, 
katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, naklejki, przybo-
ry biurowe, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elek-
tronicznych takich towarów jak: materiały, urządzenia i  przyrządy 
do rysowania 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, ob-
razki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla 
dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, papier do pakowania 
oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do noto-
wania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki oko-
licznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty 
do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki papierowe, banery 
wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki 
papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowania i wymiany, artyku-
ły sportowe i gimnastyczne, 38 Przesyłanie danych, aplikacji kompute-
rowych i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji tekstowych, 
dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci komputerowych 
i  telekomunikacyjnych, Przekazywanie on-line kartek z  życzeniami, 
Przydzielanie dostępu do komputerowych baz danych, Udostępnianie 
komputerowych baz danych, Obsługa telekonferencji, udostępniania 
forów internetowych, Udostępnianie internetowych chatroomów, 
Usługi poczty elektronicznej, usługi telekomunikacyjne świadczone 
za  pośrednictwem platformy internetowej i  portalu internetowego, 
Zapewnianie dostępu do portalu internetowego, 41 Usługi wydawni-
cze w  zakresie: serwisów informacyjnych dotyczących wydawnictw 
naukowych i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świad-
czone m in  drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji tekstów 
innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, materiałów infor-
macyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w  sieci on-line, publikacji 
elektronicznych on-line książek i  periodyków, publikacji elektronicz-
nych niepobieranych, Udostępnianie publikacji elektronicznych, udo-
stępnianie kursów korespondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicz-
nej małej poligrafii, komputerowego przygotowania materiałów 
do  publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, Usługi 
edukacyjne, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i warszta-
tów, w tym nauczanie bezpośrednie za pośrednictwem mediów infor-
matycznych i nauczanie korespondencyjne, Udostępnianie informacji 
dotyczących szkoleń, Udostępnianie kursów instruktażowych wspo-
maganych komputerowo, Udostępnianie materiałów egzaminacyj-
nych i testów, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Organizo-
wanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Organizowanie 
i  prowadzenia konferencji i  sympozjów, Organizowanie wystaw dla 
celów kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi w zakresie produkcji pro-
gramów radiowych, telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, Usługi 
w zakresie rozrywki telewizyjnej i radiowej, Usługi w zakresie organizo-
wania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Wypożyczanie 
książek także e-booków, Wypożyczanie materiałów edukacyjnych 
i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisanych na magnetycznych 
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, uaktualnia-
nie 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 
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(591) niebieski, granatowy, fioletowy
(531) 26 13 25, 27 05 01, 29 01 13
(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 przyrządy 
elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinemato-
graficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, ma-
gnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty kompaktowe, DVD 
i inne nośniki nagrań cyfrowych, Urządzenia do nagrywania, przesyła-
nia oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, Programy i taśmy do gier 
komputerowych, urządzenia i  przyrządy do  celów dydaktycznych 
i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt kompu-
terowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia 
peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, inter-
fejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń 
dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienio-
nych towarów, 16 Papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące pa-
pierowe artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papierni-
cze, papierowe koperty do pakowania, podstawki pod naczynia i pod 
szklanki z papieru, wyroby tekturowe obejmujące pudełka tekturowe, 
tuby z tektury, tekturowe maty stołowe, figurki wykonane z tektury, 
podstawki pod szklanki z tektury, druki, książki, publikacje, komiksy, 
śpiewniki, materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, tablice 
arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, 
biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręcz-
niki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamowe i infor-
macyjne, plakaty, naklejki, przybory biurowe, materiały i  przyrządy 
do rysowania i malowania, przybory do pisania, przybory kreślarskie, 
materiały szkoleniowe i  instruktażowe także w  formie gier, materiały 
introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania bę-
dące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obraz-
ki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla dzieci, 
pędzle malarskie, zestawy do  malowania, opakowania z  papieru lub 
z  tektury, papier do pakowania oraz materiały z  tworzyw sztucznych 
do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, 
gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty 
muzyczne 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, Artykuły 
do zabawy dla dzieci, Artykuły sportowe, Artykuły gimnastyczne, De-
koracje i ozdoby choinkowe, 35 Usługi w zakresie: marketingu i reklamy, 
także zewnętrznej, on-line w  sieci komputerowej z  wykorzystaniem 
technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, samodziel-
nie i w koprodukcji, Dystrybucji i rozpowszechniania materiałów rekla-
mowych, Tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, Obróbki 
tekstu, Publikowania i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i re-
klamowych, w tym na reklamach zewnętrznych, w sieci on-line, Projek-
towania i  pośrednictwa w  rozpowszechnianiu materiałów reklamo-
wych do  reklamy zewnętrznej, reklam radiowych, telewizyjnych 
i w Internecie, Badania rynku i opinii publicznej, Marketingu bezpośred-
niego i  marketingu wydarzeń, Prowadzenia kampanii reklamowych, 
Organizowania wystaw i  targów dla celów reklamowych i  promocyj-
nych, Sprzedaży czasu i  powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa 
w tym zakresie, Organizowania subskrypcji w zakresie publikacji onli-

ne dla osób trzecich, Prenumeraty czasopism na rzecz osób trzecich, 
Transkrypcji informacji, Pozyskiwania i systematyzacji danych w kom-
puterowych bazach danych, Zarobkowe zarządzanie w  zakresie 
udzielania licencji na  towary i  usługi na  rzecz osób trzecich, Usługi 
sprzedaży, także za  pośrednictwem mediów elektronicznych takich 
towarów jak: 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, pli-
ki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu 
komórkowego, translatory elektroniczne, elektroniczne książki i publi-
kacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami 
audio, wideo i  zawierające treści multimedialne, publikacje elektro-
niczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wideo w for-
mie programów komputerowych zapisanych na  nośnikach danych, 
gry wideo w  formie oprogramowania 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 na-
świetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane 
dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urzą-
dzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizual-
ne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery 
przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci kom-
puterowe, pamięci zewnętrzne USB, Usługi sprzedaży, także za  po-
średnictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: interfejsy 
komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydak-
tycznych, części i  wyposażenie do  wszystkich wyżej wymienionych 
towarów, wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publi-
kacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie eduka-
cyjne, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, 
magazyny, 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 rysowa-
nia i malowania, przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały 
szkoleniowe i  instruktażowe także w formie gier, materiały introliga-
torskie, 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 pakowania oraz 
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, 
zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki okoliczno-
ściowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do ko-
lekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki papierowe, banery wy-
stawowe i  reklamowe z  papieru lub z  kartonu, wykresy, plany, kalki 
papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowania i wymiany, artyku-
ły sportowe i gimnastyczne, 38 Przesyłanie danych, aplikacji kompute-
rowych i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji tekstowych, 
dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci komputerowych 
i  telekomunikacyjnych, Przekazywanie on-line kartek z  życzeniami, 
Przydzielanie dostępu do komputerowych baz danych, Udostępnianie 
komputerowych baz danych, Obsługa telekonferencji, Udostępniania 
forów internetowych, Udostępnianie internetowych chatroomów, 
Usługi poczty elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne świadczone 
za  pośrednictwem platformy internetowej i  portalu internetowego, 
Zapewnianie dostępu do portalu internetowego, 41 Usługi wydawni-
cze w  zakresie: serwisów informacyjnych dotyczących wydawnictw 
naukowych i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świad-
czone m in  drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji tekstów 
innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, materiałów infor-
macyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci on-line, publikacji 
elektronicznych on-line książek i periodyków, publikacji elektronicz-
nych niepobieranych, Udostępnianie publikacji elektronicznych, udo-
stępnianie kursów korespondencyjnych, usługi w  zakresie: elektro-
nicznej małej poligrafii, komputerowego przygotowania materiałów 
do  publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, Usługi 
edukacyjne, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i warszta-
tów, w tym nauczanie bezpośrednie za pośrednictwem mediów in-
formatycznych i  nauczanie korespondencyjne, Udostępnianie infor-
macji dotyczących szkoleń, Udostępnianie kursów instruktażowych 
wspomaganych komputerowo, Udostępnianie materiałów egzamina-
cyjnych i testów, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Orga-
nizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Organi-
zowanie i  prowadzenia konferencji i  sympozjów, Organizowanie 
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wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi w  zakresie 
produkcji programów radiowych, telewizyjnych, filmów oraz przedsta-
wień, Usługi w zakresie rozrywki telewizyjnej i radiowej, Usługi w za-
kresie organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 
Wypożyczanie książek także e-booków, Wypożyczanie materiałów 
edukacyjnych i  szkoleniowych w  formie filmów oraz zapisanych 
na magnetycznych i optycznych nośnikach danych, Udostępnianie fil-
mów online nie do pobrania, Udostępnianie mediów audiowizualnych 
za  pośrednictwem sieci łączności, Usługi w  zakresie sprawdzianów 
edukacyjnych, Usługi klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, Infor-
macja o edukacji i szkoleniach, 42 Programowanie komputerowe, Uak-
tualnianie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i  projekto-
wanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, 
Tworzenie grafiki użytkowej, Konwersja danych lub dokumentów 
na formę elektroniczną, Wypożyczanie oprogramowania komputero-
wego, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób 
trzecich, Hosting, Dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek inter-
netowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji opro-
gramowania nie  do  pobrania dostępnych za  pośrednictwem strony 
internetowej, 45 Usługi prawne w  zakresie licencjonowania progra-
mów komputerowych i zarządzania prawami autorskimi 

(111) 355973 (220) 2022 02 10 (210) 539713
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) POC PARTNERS POLSKA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Darłowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RIVIERA ROYALE DARŁOWO
(540) 

(591) granatowy, biały
(531) 01 15 24, 26 11 01, 26 11 08, 27 05 01, 27 05 11, 27 05 17, 29 01 12
(510), (511) 35 Reklama, Publikowanie tekstów reklamowych, Usługi 
marketingowe, 36 Agencje nieruchomości, Inwestycje finansowe, Or-
ganizowanie wynajmu nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieru-
chomościami, Usługi związane z  majątkiem nieruchomym, Wynajem 
mieszkań, Zarządzanie nieruchomością, 37 Budownictwo, Budownic-
two portowe, 39 Wynajmowanie garaży, Wynajmowanie miejsc par-
kingowych, 43 Biura zakwaterowanie [hotele, pensjonaty], Domy tury-
styczne, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i  transportem, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania 
[zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Wynajmowanie sal na zebrania 

(111) 355974 (220) 2022 02 10 (210) 539715
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) POC PARTNERS POLSKA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Darłowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIRIDIA ROYALE DARŁOWO
(540) 

(591) granatowy, biały
(531) 01 15 24, 26 11 01, 26 11 08, 27 05 01, 27 05 11, 27 05 17, 29 01 12

(510), (511) 35 Reklama, Publikowanie tekstów reklamowych, Usługi 
marketingowe, 36 Agencje nieruchomości, Inwestycje finansowe, Or-
ganizowanie wynajmu nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieru-
chomościami, Usługi związane z  majątkiem nieruchomym, Wynajem 
mieszkań, Zarządzanie nieruchomością, 37 Budownictwo, Budownic-
two portowe, 39 Wynajmowanie garaży, Wynajmowanie miejsc par-
kingowych, 43 Biura zakwaterowanie [hotele, pensjonaty], Domy tury-
styczne, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i  transportem, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania 
[zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Wynajmowanie sal na zebrania 

(111) 355975 (220) 2022 03 10 (210) 540827
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 04
(732) MEDITEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cedus
(540) 

(591) morski, ciemnozielony
(531) 27 05 01, 29 01 12, 26 02 07
(510), (511) 41 Organizowanie konferencji, organizowanie konferencji 
edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, organizowanie 
i  obsługa konferencji, organizowanie konferencji w  celach edukacyj-
nych, organizowanie konferencji i sympozjów medycznych w dziedzi-
nie nauk medycznych, organizowanie i  prowadzenie sympozjów na-
ukowych, organizowanie sympozjów edukacyjnych, kursy szkoleniowe 
związane z medycyną, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze (w tym 
elektroniczne usługi wydawnicze), medyczne usługi edukacyjne, usłu-
gi edukacji medycznej, warsztaty w  celach edukacyjnych, warsztaty 
w celach szkoleniowych, kursy korespondencyjne, kursy szkoleniowe, 
kursy instruktażowe, edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, 44 Usługi 
ultrasonograficzne dla celów medycznych, kliniki medyczne, szpita-
le, opieka medyczna i zdrowotna, pomoc medyczna, placówki opieki 
medycznej, opieka pielęgniarska, usługi telemedyczne, badania me-
dyczne, medyczne badania osób, badania medyczne w celach diagno-
stycznych lub leczenia, udzielanie informacji medycznej, udzielanie 
informacji w  zakresie wypożyczenia maszyn i  aparatury medycznej, 
usługi opieki medycznej, usługi oceny medycznej, usługi pomocy me-
dycznej, świadczenie pomocy medycznej, usługi poradnictwa medycz-
nego, organizowanie leczenia medycznego, wypożyczanie sprzętu 
medycznego, zapewnianie leczenia medycznego, usługi obrazowania 
medycznego, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medycz-
ne], usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia 

(111) 355976 (220) 2022 03 15 (210) 540961
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) GALMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Głubczyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Galmet zephyr
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 17, 03 07 01, 03 07 24, 26 03 01, 26 03 15, 26 03 05
(510), (511) 11 Aparaty, urządzenia, instalacje grzewcze i chłodnicze, 
Zbiorniki i wymienniki przeznaczone do rekuperacji, rekuperatory 
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(111) 355977 (220) 2022 03 18 (210) 541138
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) FOXESS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOX AIR
(540) 

(591) granatowy, niebieski, żółty, zielony, czerwony
(531) 26 02 01, 26 11 06, 26 11 12, 29 01 15, 27 05 05, 27 05 17
(510), (511) 11 Urządzenia do ogrzewania i chłodzenia oraz do ogrze-
wania ciepłej wody użytkowej 

(111) 355978 (220) 2022 03 21 (210) 541160
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) ŚWIĄTKOWSKI PIOTR SELTIS, Okocim (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DentalForce
(540) 

(591) szary, czarny, biały
(531) 29 01 13, 27 05 05
(510), (511) 3 Preparaty do  pielęgnacji zębów, Preparaty wybielają-
ce do zębów, Paski wybielające zęby, Środki do higieny jamy ustnej, 
Pasta do  zębów, Środki do  czyszczenia zębów i  płyny do  płukania 
jamy ustnej, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zę-
bów, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Preparaty odświe-
żające oddech do  higieny osobistej, Żele do  wybielania zębów, 10 
Irygatory do jamy ustnej do stosowania w stomatologii, Urządzenia 
do naprawy zębów, Wiertła dentystyczne, Dentystyczne urządzenia 
do usuwania kamienia, Przyrządy i przybory dentystyczne, Przyrzą-
dy elektryczne do użytku przez dentystów przy pielęgnacji zębów, 
21 Artykuły do  czyszczenia zębów, Irygatory do  jamy ustnej, inne 
niż stosowane w  dentystyce, Szczoteczki do  zębów, Szczoteczki 
do zębów elektryczne, Futerały na szczoteczki do zębów, Pojemni-
ki na szczoteczki do zębów, Szczoteczki do czyszczenia powierzch-
ni międzyzębowych, Uchwyty na  szczoteczki do  zębów, Stojaki 
na szczoteczki do zębów, Szczoteczki do zębów dla niemowląt na-
kładane na palec, Wodne aparaty do czyszczenia jamy ustnej, Iryga-
tory do  przyzębi [nieelektryczne] do  użytku osobistego, Irygatory 
stosowane do  przyzębi [elektryczne] do  użytku osobistego, Iryga-
tory wodne, Szczoteczki do  protez, Nici dentystyczne, Urządzenia 
do mycia zębów i dziąseł przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem, 
do użytku domowego 

(111) 355979 (220) 2022 03 22 (210) 541332
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) ŚWIAT ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) magazyn aptekarski
(540) 

(591) czarny, niebieski
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 16 Gazety, czasopisma, wydawnictwa, dzienniki, afi-
sze, ulotki, broszury, wydruki na  nośniku papierowym stanowiące 
wizualizację internetowej witryny, foldery, fotografie, kalendarze, 

terminarze zwłaszcza o charakterze reklamowym, rysunki, koperty, 
papeterie, książki, papiery firmowe, wydruki komputerowe, prospek-
ty, kartki, kartoteki, pamiątkarskie gadżety z papieru i celulozy, inne 
nie  wymienione publikacje nieperiodyczne: papier, karton, wyroby 
z  kartonu i  papieru, druki, 35 Agencje reklamowe, marketingowe 
i  informacji handlowej i  usługowej, gromadzenie i  dystrybucja dla 
potrzeb osób trzecich materiałów reklamowych i  ofertowych, po-
wielanie dokumentacji, organizowanie i  prowadzenie pokazów 
i  ekspozycji materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami infor-
matycznymi dla potrzeb osób trzecich, udostępnianie powierzchni 
reklamowej, usługi reklamowe, produkcja i  dystrybucja reklam, or-
ganizowanie kampanii reklamowych, usługi w  zakresie marketingu 
i badania rynku, produkcja i rozpowszechnianie materiałów promo-
cyjno-reklamowych, usługi w zakresie tworzenia dobrego wizerun-
ku firmy (public relations), gromadzenie, analizowanie, sortowanie 
danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie reklamy praso-
wej, usługi w zakresie wynajmowania miejsc na umieszczenie reklam 
i ogłoszeń, informacji handlowej, informacji o działalności gospodar-
czej, usługi w  zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi 
w zakresie prenumeraty prasy, reklamowa działalność informacyjna 
również on-line w  sieci komputerowej, 38 Przesyłanie wiadomo-
ści, informacji oraz ofert towarowo-usługowych za  pośrednictwem 
poczty elektronicznej i  Internetu, prowadzenie on-line klubów te-
matycznych, 41 Opracowywanie (redagowanie) tekstów publicy-
stycznych dla potrzeb innych podmiotów, usługi w  zakresie edycji 
tekstów, usługi w zakresie publikowania książek, publikowania tek-
stów innych niż teksty reklamowe, publikowanie tekstów z dziedziny 
farmacji, medycyny i kosmetyki 

(111) 355980 (220) 2022 03 25 (210) 541441
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) KOCISZEWSKI ŁUKASZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MISIE TULISIE
(510), (511) 16 Książki z zadaniami dla dzieci, Książki dla dzieci z ele-
mentem audio, Książki dla dzieci, 28 Przyrządy do zabawy do użytku 
w  przedszkolach i  żłobkach, Zabawki edukacyjne, Zabawki mówią-
ce, Zabawki rozwojowe dla niemowląt, Klocki do  budowy [zabaw-
ki], Zabawki, 35 Prowadzenie sprzedaży stacjonarnej, internetowej, 
detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: książki dla 
dzieci, książki dla dzieci z elementem audio, książki z zadaniami dla 
dzieci, zabawki, zabawki edukacyjne, zabawki mówiące, zabawki roz-
wojowe dla niemowląt, klocki do budowy [zabawki], 41 Przedszkola, 
43 Placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, 
Żłobki dla dzieci, Żłobki i ośrodki opieki dziennej 

(111) 355981 (220) 2022 01 14 (210) 538686
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) WYSOCKI RYSZARD, Rudna Mała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Berlinger
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 05
(510), (511) 7 Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i  piorące, 
Roboty przemysłowe, Pompy, kompresory i  dmuchawy, Maszyny 
i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, Dystrybutory automatycz-
ne, Maszyny i  urządzenia do  przetwarzania i  przygotowywania 
żywności i  napojów, 8 Ręczne przybory higieniczne i  do  pielęgna-
cji urody dla ludzi i  zwierząt, Sztućce, noże kuchenne i  przyrządy 
do  cięcia do  użytku kuchennego, 9 Aparatura, urządzenia i  kable 
do  zastosowania w  elektryce, Urządzenia do  badań naukowych 
i  laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i  symulatory, Urządzenia 
mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia za-
bezpieczające, ochronne i  sygnalizacyjne, Utrwalone na  nośnikach 
informacje i dane, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokali-
zacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, 10 Gadżety erotyczne, 
Aparaty do  ochrony słuchu, Aparatura do  zabiegów fizjoterapeu-
tycznych, Urządzenia i  przyrządy do  fizjoterapii, Artykuły do  kar-
mienia i smoczki, Aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, 
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Meble i  pościel do  celów medycznych, sprzęt do  przenoszenia pa-
cjentów, Odzież, nakrycia głowy i obuwie, aparaty i podpory do ce-
lów medycznych, Odzież, nakrycia głowy i  obuwie dla personelu 
medycznego i  pacjentów, Urządzenia ułatwiające przemieszczanie 
się, 11 Akcesoria zabezpieczające i  do  regulacji instalacji wodnych 
i gazowych, Filtry do użytku przemysłowego i domowego, Instalacje 
do obróbki przemysłowej, Instalacje i urządzenia do chłodzenia i za-
mrażania, Instalacje i  urządzenia do  ogrzewania, wentylacji, klima-
tyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje i urządzenia do suszenia, 
Instalacje i  urządzenia sanitarne, sprzęt do  zaopatrywania w  wodę 
i  sanitacji, Oświetlenie i  reflektory oświetleniowe, Palniki, bojlery 
i  podgrzewacze, Sprzęt do  gotowania, podgrzewania, chłodzenia 
i konserwowania, do żywności i napojów, Urządzenia do ogrzewania 
i suszenia do użytku osobistego, Urządzenia do suszenia, 21 Zasta-
wa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Szkło nieprzetworzone 
i półprzetworzone, będące półproduktem, Statuetki, figurki, tablicz-
ki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terako-
ta lub szkło, zawarte w tej klasie, Przybory kosmetyczne, do higieny 
i pielęgnacji urody, Przybory do użytku domowego do czyszczenia, 
szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, Artykuły do pielęgna-
cji odzieży i obuwia, 28 Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycz-
nych, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy 
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(732) PERCEPTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOC perceptus
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 24 01 05, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 Komputerowe przełączniki sieciowe, Oprogramowanie 
do zarządzania siecią, Oprogramowanie komputerowe do przesyłania 
danych, Oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania urzą-
dzeniami zabezpieczającymi, Oprogramowanie komputerowe do  za-
rządzania sieciami lokalnymi, Oprogramowanie komunikacyjne do łą-
czenia użytkowników sieci komputerowych, Oprogramowanie 
operacyjne do sieci LAN, Oprogramowanie do przeszukiwania i odnaj-
dywania informacji za  pośrednictwem sieci komputerowej, Oprogra-
mowanie do  zarządzania danymi, Oprogramowanie komputerowe 
[programy] do zarządzania bazami danych, Oprogramowanie do kon-
troli systemów środowiskowych, zabezpieczających i dostępu do bu-
dynków, Oprogramowanie do sterowania procesami, Oprogramowanie 
do  niezawodności oprogramowania, Oprogramowanie do  niezawod-
ności sprzętu komputerowego, Oprogramowanie do testowania sprzę-
tu komputerowego, Oprogramowanie do wsparcia systemu, Oprogra-
mowanie do zdalnej diagnostyki, Oprogramowanie do monitorowania 
sieci w chmurze, Oprogramowanie interfejsów, Oprogramowanie kom-
puterowe do  konserwacji i  obsługi systemów komputerowych, Opro-
gramowanie systemowe i do wspierania systemu oraz oprogramowanie 
sprzętowe, Oprogramowania do wykrywania ryzyka, Oprogramowanie 
do kryptografii, Oprogramowanie do systemów wykrywania wtargnięć 
[IDS], Oprogramowanie do uwierzytelniania, Oprogramowanie do wy-
krywania zagrożenia, Oprogramowanie do zabezpieczania sieci i urzą-
dzeń, Oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa poczty elek-
tronicznej, Oprogramowanie komputerowe do  wykorzystania w  celu 
kontroli dostępu do komputera, Oprogramowanie komputerowe do au-
toryzacji dostępu do  baz danych, Oprogramowanie komputerowe 
do  szyfrowania, Oprogramowanie komputerowe do  monitorowania 
systemów komputerowych, Oprogramowanie komputerowe do wykry-
wania zagrożeń dla sieci komputerowych, Oprogramowanie użytkowe, 
do zabezpieczania i kryptografii, Programy komputerowe do zarządza-
nia sieciami, Programy komputerowe do zdalnego łączenia się z kompu-
terami lub sieciami komputerowymi, Programy komputerowe dotyczą-

ce sieci lokalnych [LAN], Programy komputerowe umożliwiające dostęp 
i korzystanie z Internetu, Programy do magazynowania danych, Progra-
my komputerowe do  przeszukiwania zawartości komputerów i  sieci 
komputerowych za pomocą zdalnego sterowania, Programy kompute-
rowe do  umożliwiania i  kontroli dostępu, Routery sieciowe, Sprzęt 
do magazynowania danych, Serwery komputerowe, Serwery sieciowe, 
Sieci danych, Sieci do transmisji danych, Sieci komputerowe, Sieci lokal-
ne (LAN), Sprzęt komputerowy do  sieci komputerowych, Urządzenia 
do szyfrowania danych, Urządzenia do przesyłania danych, Urządzenia 
do  zarządzania sieciami, Urządzenia sterujące sieciowe, Urządzenia 
i nośniki do przechowywania danych, Urządzenia do przetwarzania da-
nych, 42 Badania nad oprogramowaniem komputerowym, Badania 
nad oprogramowaniem komputerowym do zarządzania siecią, Bada-
nia nad oprogramowaniem komputerowym do  przesyłania danych, 
Badania nad oprogramowaniem komputerowym do  zdalnego stero-
wania urządzeniami zabezpieczającymi, Badania nad oprogramowa-
niem komputerowym do zarządzania sieciami lokalnymi, Badania nad 
oprogramowaniem komputerowym do  łączenia użytkowników sieci 
komputerowych, Badania nad oprogramowaniem operacyjnym do sie-
ci LAN, Badania nad oprogramowaniem komputerowym do zarządza-
nia sieciami, Badania nad oprogramowaniem komputerowym i progra-
mami komputerowymi do  zdalnego łączenia się z  komputerami lub 
sieciami komputerowymi, Badania nad oprogramowaniem kompute-
rowym i  programami komputerowymi dotyczącymi sieci lokalnych 
[LAN], Badania nad oprogramowaniem komputerowym i programami 
komputerowymi umożliwiającymi dostęp i korzystanie z internetu, Ba-
dania nad oprogramowaniem komputerowym do przeszukiwania i od-
najdywania informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, Badania 
nad oprogramowaniem komputerowym do zarządzania danymi, Bada-
nia nad oprogramowaniem komputerowym do  zarządzania bazami 
danych, Badania nad oprogramowaniem komputerowym do magazy-
nowania danych, Badania nad oprogramowaniem komputerowym 
i programami komputerowymi do przeszukiwania zawartości kompu-
terów i sieci komputerowych za pomocą zdalnego sterowania, Badania 
nad oprogramowaniem komputerowym do kontroli systemów środo-
wiskowych, zabezpieczających i  dostępu do  budynków, Badania nad 
oprogramowaniem komputerowym do sterowania procesami, Badania 
nad oprogramowaniem komputerowym do  niezawodności oprogra-
mowania, Badania nad oprogramowaniem komputerowym do nieza-
wodności sprzętu komputerowego, Badania nad oprogramowaniem 
komputerowym do testowania sprzętu komputerowego, Badania nad 
oprogramowaniem komputerowym do wsparcia systemu, Badania nad 
oprogramowaniem komputerowym do  zdalnej diagnostyki, Badania 
nad oprogramowaniem interfejsów, Badania nad oprogramowaniem 
komputerowym do konserwacji i obsługi systemów komputerowych, 
Badania nad oprogramowaniem systemowym i do wspierania systemu 
oraz oprogramowaniem sprzętowym, Badania nad oprogramowaniem 
komputerowym do  wykrywania ryzyka, Badania nad oprogramowa-
niem komputerowym do kryptografii, Badania nad oprogramowaniem 
komputerowym do  systemów wykrywania wtargnięć [IDS], Badania 
nad oprogramowaniem komputerowym do uwierzytelniania, Badania 
nad oprogramowaniem komputerowym do  wykrywania zagrożenia, 
Badania nad oprogramowaniem komputerowym do  zabezpieczania 
sieci i urządzeń, Badania nad oprogramowaniem komputerowym do za-
pewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej, Badania nad opro-
gramowaniem komputerowym do wykorzystania w celu kontroli dostę-
pu do  komputera, Badania nad oprogramowaniem komputerowym 
do autoryzacji dostępu do baz danych, Badania nad oprogramowaniem 
komputerowym do szyfrowania, Badania nad oprogramowaniem kom-
puterowym do  monitorowania systemów komputerowych, Badania 
nad oprogramowaniem komputerowym do wykrywania zagrożeń dla 
sieci komputerowych, Badania nad oprogramowaniem użytkowym, 
do zabezpieczania i kryptografii, Badania nad oprogramowaniem kom-
puterowym do umożliwiania i kontroli dostępu, Badania nad oprogra-
mowaniem komputerowym do  monitorowania sieci w  chmurze, Do-
radztwo w  zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego, 
Doradztwo techniczne związane z  instalacją i  konserwacją oprogra-
mowania komputerowego, Doradztwo techniczne związane z zasto-
sowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, Instalacja 
oprogramowania sprzętowego, Integracja oprogramowania kompu-
terowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Projekto-
wanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i  aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie, instalacja, wdraża-
nie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania kompute-
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rowego do  zarządzania siecią, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, 
konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowe-
go do przesyłania danych, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konser-
wacja, wynajem i  aktualizacja oprogramowania komputerowego 
do  zdalnego sterowania urządzeniami zabezpieczającymi, Projekto-
wanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i  aktualizacja 
oprogramowania komputerowego do zarządzania sieciami lokalnymi, 
Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktuali-
zacja oprogramowania operacyjnego do sieci LAN, Projektowanie, in-
stalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramo-
wania komputerowego do  zarządzania sieciami, Projektowanie, 
instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i  aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego do  zdalnego łączenia się z  komputerami 
lub sieciami komputerowymi, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, 
konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowe-
go i programów komputerowych dotyczących sieci lokalnych [LAN], 
Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktuali-
zacja oprogramowania komputerowego do przeszukiwania i odnajdy-
wania informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, Projektowa-
nie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i  aktualizacja 
oprogramowania komputerowego do zarządzania danymi, Projekto-
wanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i  aktualizacja 
oprogramowania komputerowego do zarządzania bazami danych, Pro-
jektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja 
oprogramowania komputerowego do magazynowania danych, Projek-
towanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i  aktualizacja 
oprogramowania komputerowego i  programów komputerowych 
do  przeszukiwania zawartości komputerów i  sieci komputerowych 
za pomocą zdalnego sterowania, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, 
konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowego 
do  kontroli systemów środowiskowych, zabezpieczających i  dostępu 
do budynków, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wyna-
jem i aktualizacja oprogramowania komputerowego do sterowania pro-
cesami, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem 
i  aktualizacja oprogramowania komputerowego do  niezawodności 
oprogramowania, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, 
wynajem i  aktualizacja oprogramowania komputerowego do  nieza-
wodności sprzętu komputerowego, Projektowanie, instalacja, wdraża-
nie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputero-
wego do testowania sprzętu komputerowego, Projektowanie, instalacja, 
wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania kom-
puterowego do wsparcia systemu, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, 
konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowego 
do zdalnej diagnostyki, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwa-
cja, wynajem i aktualizacja oprogramowania interfejsów, Projektowanie, 
instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramo-
wania komputerowego do wykrywania ryzyka, Projektowanie, instala-
cja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i  aktualizacja oprogramowania 
komputerowego do kryptografii, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, 
konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowego 
do  systemów wykrywania wtargnięć [IDS], Projektowanie, instalacja, 
wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania kom-
puterowego do uwierzytelniania, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, 
konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowego 
do wykrywania zagrożenia, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, kon-
serwacja, wynajem i  aktualizacja oprogramowania komputerowego 
do zabezpieczania sieci i urządzeń, Projektowanie, instalacja, wdraża-
nie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputero-
wego do zapewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej, Projekto-
wanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i  aktualizacja 
oprogramowania komputerowego do  wykorzystania w  celu kontroli 
dostępu do komputera, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konser-
wacja, wynajem i  aktualizacja oprogramowania komputerowego 
do  autoryzacji dostępu do  baz danych, Projektowanie, instalacja, 
wdrażanie, konserwacja, wynajem i  aktualizacja oprogramowania 
komputerowego do szyfrowania, Projektowanie, instalacja, wdraża-
nie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania kompute-
rowego do monitorowania systemów komputerowych, Projektowa-
nie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i  aktualizacja 
oprogramowania komputerowego do wykrywania zagrożeń dla sieci 
komputerowych, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, 
wynajem i aktualizacja oprogramowania użytkowego, do zabezpie-
czania i kryptografii, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwa-
cja, wynajem i  aktualizacja oprogramowania komputerowego 
do umożliwiania i kontroli dostępu, Projektowanie, instalacja, wdraża-

nie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania kompute-
rowego do monitorowania sieci w chmurze, Wynajem oprogramowa-
nia sprzętowego 
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(591) czarny, niebieski
(531) 16 01 25, 26 01 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje i  budynki przenośne, Metalowe 
budynki przenośne, Metalowe, przenośne konstrukcje budowlane, Mo-
dułowe konstrukcje metalowe, Modułowe przenośne konstrukcje bu-
dowlane [metalowe], Pomieszczenia ruchome [metalowe], Przenośne 
budynki metalowe, Przenośne budynki modułowe z metalu, Przenośne 
konstrukcje metalowe, Przenośne konstrukcje wykonane z  metalu, 
Przenośne, metalowe budynki biurowe, 9 Aplikacje do  odzyskiwania 
informacji, Automatyczne systemy sterowania dostępem, Komputero-
we przełączniki sieciowe, Oprogramowanie komputerowe do przesyła-
nia danych, Oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania 
urządzeniami zabezpieczającymi, Oprogramowanie komputerowe 
do  zarządzania sieciami lokalnymi, Oprogramowanie komunikacyjne 
do  łączenia użytkowników sieci komputerowych, Oprogramowanie 
do zarządzania danymi, Oprogramowanie komputerowe umożliwia-
jące odzyskiwanie danych, Oprogramowanie do sterowania procesa-
mi, Oprogramowanie do  wsparcia systemu, Oprogramowanie 
do  zdalnej diagnostyki, Oprogramowanie interfejsów, Oprogramo-
wanie systemowe i  do  wspierania systemu oraz oprogramowanie 
sprzętowe, Oprogramowanie do synchronizacji plików, Oprogramo-
wanie do uwierzytelniania, Oprogramowanie do zabezpieczania sieci 
i urządzeń, Oprogramowanie komputerowe do autoryzacji dostępu 
do  baz danych, Oprogramowanie komputerowe do  szyfrowania, 
Oprogramowanie komputerowe do monitorowania systemów kom-
puterowych, Oprogramowanie komputerowe do wykrywania zagro-
żeń dla sieci komputerowych, Oprogramowanie użytkowe, do zabez-
pieczania i  kryptografii, Oprogramowanie do  monitorowania sieci 
w chmurze, Programy do magazynowania danych, Programy kompu-
terowe do przeszukiwania zawartości komputerów i sieci komputero-
wych za  pomocą zdalnego sterowania, Programy komputerowe 
do zarządzania sieciami, Programy komputerowe do zdalnego łącze-
nia się z komputerami lub sieciami komputerowymi, Routery siecio-
we, Serwery komputerowe, Serwery sieciowe, Sprzęt komputerowy 
do  sieci komputerowych, Sprzęt do  magazynowania danych, Urzą-
dzenia do  szyfrowania danych, Urządzenia do  przesyłania danych, 
Urządzenia do transmisji danych, Urządzenia do ochrony danych [ko-
pie zapasowe], Urządzenia do przechowywania danych [elektryczne 
lub elektroniczne], Urządzenia i nośniki do przechowywania danych, 
Urządzenia komputerowe do  magazynowania danych, Urządzenia 
magazynujące dołączone do sieci [NAS], Urządzenia do przetwarza-
nia danych, Urządzenia do kontroli bezpieczeństwa, Zasilacze awaryj-
ne UPS, 42 Badania nad oprogramowaniem komputerowym, Badania 
nad oprogramowaniem komputerowym Do przesyłania danych, Ba-
dania nad oprogramowaniem komputerowym do zdalnego sterowa-
nia urządzeniami zabezpieczającymi, Badania nad oprogramowa-
niem komputerowym do  zarządzania sieciami lokalnymi, Badania 
nad oprogramowaniem komputerowym do  łączenia użytkowników 
sieci komputerowych, Badania nad oprogramowaniem komputero-
wym do zarządzania sieciami, Badania nad oprogramowaniem kom-
puterowym do  zdalnego łączenia się z  komputerami lub sieciami 
komputerowymi, Badaniami nad aplikacjami do odzyskiwania infor-
macji, Badania nad oprogramowaniem komputerowym do zarządza-
nia danymi, Badania nad oprogramowaniem komputerowym umożli-
wiającym odzyskiwanie danych, Badania nad oprogramowaniem 
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komputerowym do  magazynowania danych, Badania nad oprogra-
mowaniem komputerowym do przeszukiwania zawartości kompute-
rów i sieci komputerowych za pomocą zdalnego sterowania, Badania 
nad oprogramowaniem komputerowym do  sterowania procesami, 
Badania nad oprogramowaniem komputerowym do wsparcia syste-
mu, Badania nad oprogramowaniem komputerowym do zdalnej dia-
gnostyki, Badania nad oprogramowaniem interfejsów, Badania nad 
oprogramowaniem systemowym i do wspierania systemu oraz opro-
gramowaniem sprzętowym, Badania nad oprogramowaniem kompu-
terowym do synchronizacji plików, Badania nad oprogramowaniem 
komputerowym do  uwierzytelniania, Badania nad oprogramowa-
niem komputerowym do zabezpieczania sieci i urządzeń, Badania nad 
oprogramowaniem komputerowym do  autoryzacji dostępu do  baz 
danych, Badania nad oprogramowaniem komputerowym do  szyfro-
wania, Badania nad oprogramowaniem komputerowym do monitoro-
wania systemów komputerowych, Badania nad oprogramowaniem 
komputerowym do  wykrywania zagrożeń dla sieci komputerowych, 
Badania nad oprogramowaniem użytkowym, do  zabezpieczania 
i  kryptografii, Badania nad oprogramowaniem komputerowym 
do  monitorowania sieci w  chmurze, Doradztwo w  zakresie oprogra-
mowania komputerowego, Doradztwo związane z aktualizacją opro-
gramowania komputerowego, Doradztwo i  konsultacje w  zakresie 
sprzętu i  oprogramowania komputerowego, Doradztwo techniczne 
związane z  instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowe-
go, Doradztwo techniczne związane z  zastosowaniem i  używaniem 
oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania sprzę-
towego, Integracja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja 
oprogramowania komputerowego, Projektowanie, instalacja, wdraża-
nie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania kompute-
rowego, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem 
i  aktualizacja oprogramowania komputerowego do  przesyłania da-
nych, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem 
i  aktualizacja oprogramowania komputerowego do  zdalnego stero-
wania urządzeniami zabezpieczającymi, Projektowanie, instalacja, 
wdrażanie, konserwacja, wynajem i  aktualizacja oprogramowania 
komputerowego do zarządzania sieciami lokalnymi, Projektowanie, 
instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogra-
mowania komunikacyjnego do łączenia użytkowników sieci kompu-
terowych, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wyna-
jem i aktualizacja oprogramowania komputerowego do zarządzania 
sieciami, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem 
i aktualizacja oprogramowania komputerowego do zdalnego łącze-
nia się z komputerami lub sieciami komputerowymi, Projektowanie, 
instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i  aktualizacja aplikacji 
do odzyskiwania informacji, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, kon-
serwacja, wynajem i  aktualizacja oprogramowania komputerowego 
do zarządzania danymi, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konser-
wacja, wynajem i  aktualizacja oprogramowania komputerowego 
umożliwiającego odzyskiwanie danych, Projektowanie, instalacja, 
wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja programów do maga-
zynowania danych, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, 
wynajem i aktualizacja programów komputerowych do przeszukiwa-
nia zawartości komputerów i sieci komputerowych za pomocą zdalne-
go sterowania, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wy-
najem i aktualizacja oprogramowania komputerowego do sterowania 
procesami, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wyna-
jem i aktualizacja oprogramowania komputerowego do wsparcia sys-
temu, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem 
i aktualizacja oprogramowania komputerowego do zdalnej diagnosty-
ki, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktu-
alizacja oprogramowania systemowego i do wspierania systemu oraz 
oprogramowania sprzętowego, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, 
konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowe-
go do synchronizacji plików, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, kon-
serwacja, wynajem i  aktualizacja oprogramowania komputerowego 
do uwierzytelniania, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwa-
cja, wynajem i aktualizacja oprogramowania komputerowego do za-
bezpieczania sieci i  urządzeń, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, 
konserwacja, wynajem i  aktualizacja oprogramowania komputero-
wego do autoryzacji dostępu do baz danych, Projektowanie, instala-
cja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowa-
nia komputerowego do  szyfrowania, Projektowanie, instalacja, 
wdrażanie, konserwacja, wynajem i  aktualizacja oprogramowania 
komputerowego do  monitorowania systemów komputerowych, 
Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktu-

alizacja oprogramowania komputerowego do wykrywania zagrożeń 
dla sieci komputerowych, Projektowanie, instalacja, wdrażanie, kon-
serwacja, wynajem i aktualizacja oprogramowania interfejsów, Pro-
jektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktualiza-
cja oprogramowania użytkowego, do  zabezpieczania i  kryptografii, 
Projektowanie, instalacja, wdrażanie, konserwacja, wynajem i aktuali-
zacja oprogramowania komputerowego do  monitorowania sieci 
w  chmurze, Wynajem oprogramowania sprzętowego, Wynajem 
oprogramowania komputerowego, urządzeń do przetwarzania infor-
macji i komputerowych urządzeń peryferyjnych  

(111) 355984 (220) 2022 02 25 (210) 540360
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) FUNDACJA ODZYSKAJ ŚRODOWISKO, Bogumiłów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Beezuteria
(540) 

(591) czarny, żółty, złoty
(531) 05 03 15, 26 11 02, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 14 Biżuteria, Fantazyjna biżuteria, Biżuteria sztuczna, Imi-
tacje biżuterii, Ozdoby [biżuteria], Medaliony [biżuteria], Naszyjniki 
[biżuteria], Łańcuszki [biżuteria], Bransoletki [biżuteria], Pierścionki 
[biżuteria], Zawieszki [biżuteria], Broszki [biżuteria], Wyroby biżute-
ryjne, Syntetyczne kamienie [biżuteria], Biżuteria na  ciało, Półszla-
chetne artykuły biżuteryjne, Biżuteria, w tym imitacja biżuterii i bi-
żuteria z tworzyw sztucznych, Ozdoby z biżuterii sztucznej, Biżuteria 
z  metali nieszlachetnych, Biżuteria z  tworzyw sztucznych, Biżuteria 
wykonana z  metali nieszlachetnych, Części i  akcesoria do  biżuterii, 
Breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], 42 Projektowanie biżu-
terii, Usługi w zakresie projektowania biżuterii 

(111) 355985 (220) 2022 03 27 (210) 541473
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) WAŚKO GRZEGORZ FHU MORE, Stryszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SLOW TATRY ZWOLNIJ CELEBRUJ ODDYCHAJ
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, Usługi 
rozrywkowe ośrodków wczasowych, Udostępnianie basenów ką-
pielowych, Pływalnie [baseny], Organizowanie konferencji, wystaw 
i  konkursów, Usługi w  zakresie rekreacji, Udostępnianie obiektów 
i  sprzętu do  rekreacji sportowej, Udostępnianie obiektów i  sprzę-
tu narciarskiego, Udostępnianie obiektów i  sprzętu rozrywkowego 
w  hotelach, Publikowanie przewodników, map turystycznych, spi-
sów i wykazów miast online i nie do pobrania, do użytku przez po-
dróżnych, Zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, 43 
Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystycz-
ne, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi hotelowe, 
Hotelowe usługi kateringowe, Usługi pensjonatów, Tymczasowe 
zakwaterowanie, Usługi zaopatrzenia w  żywność i  napoje, Domy 
turystyczne, Usługi w  zakresie obozów turystycznych [zakwatero-
wanie], Udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, 44 Usługi 
spa, Usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowi-
sko [spa], Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Masaże, 
Usługi w zakresie zabiegów upiększających 
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(111) 355986 (220) 2022 03 28 (210) 541503
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) BYWALEC ANDRZEJ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CONCRETE-RAIL KONSTRUKCJE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
(540) 

(591) granatowy, jasnoszary, szary, zielony
(531) 26 11 09, 29 01 14, 27 05 01
(510), (511) 17 Artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, Ela-
stomery, Poliester, Włókna mineralne, 19 Niemetalowe materiały 
i elementy budowlane i konstrukcyjne, Niemetalowe elementy bu-
dowlane prefabrykowane 

(111) 355987 (220) 2022 04 01 (210) 541625
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) ETAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Grodzisk Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Etaxo
(510), (511) 35 Doradztwo księgowe w  zakresie podatków, Doradz-
two księgowe w  zakresie sporządzania zeznań podatkowych, Do-
radztwo z  zakresu księgowości, Księgowanie kosztów, Księgowość, 
Księgowość administracyjna, Księgowość i prowadzenie ksiąg, Księ-
gowość i  rachunkowość, Prowadzenie księgowości przedsiębior-
stwa, Prowadzenie księgowości w  zakresie elektronicznego trans-
feru funduszy, Rachunkowość, księgowość i  audyt, Rachunkowość, 
w szczególności księgowość, Skomputeryzowana księgowość, Usłu-
gi biznesowe biegłych księgowych, Usługi konsultingowe w zakresie 
księgowości podatkowej, Usługi księgowania kosztów opłat szkol-
nych, Usługi księgowe na  potrzeby fuzji i  przejęć, Usługi księgowe 
związane ze ściąganiem należności, Usługi księgowe w zakresie fun-
duszy emerytalnych, Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości 

(111) 355988 (220) 2022 04 05 (210) 541685
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) APILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) apilo
(540) 

(591) czarny, biały, jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26 01 10, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 9 Oprogramowanie do zarządzania sprzedażą internetową, 
Aplikacje mobilne do pobrania, służące do zarządzania sprzedażą inter-
netową, 42 Oprogramowanie do zarządzania sprzedażą internetową jako 
usługa [SaaS], Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Do-
radztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo w dzie-
dzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w zakresie oprogramowania 
komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron interneto-
wych, Hosting stron internetowych, Instalacja oprogramowania kompu-
terowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konwersja 
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Monitoring systemów 
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Prace badawczo-rozwo-
jowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Projektowanie oprogra-
mowania komputerowego, Przechowywanie danych elektronicznych, 
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworze-
nie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Wynajmowa-
nie serwerów WWW, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego 

(111) 355989 (220) 2022 04 05 (210) 541686
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) APILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) apilo
(510), (511) 9 Oprogramowanie do zarządzania sprzedażą interneto-
wą, Aplikacje mobilne do pobrania, służące do zarządzania sprzedażą 
internetową, 42 Oprogramowanie do zarządzania sprzedażą interne-
tową jako usługa [SaaS], Aktualizowanie oprogramowania kompute-
rowego, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Do-
radztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projekto-
wania stron internetowych, Hosting stron internetowych, Instalacja 
oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Konwersja danych lub dokumentów na formę elek-
troniczną, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostę-
pu zdalnego, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami 
dla osób trzecich, Projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Przechowywanie danych elektronicznych, Tworzenie i utrzymywanie 
stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie zapasowych ko-
pii danych poza lokalizacją użytkownika, Wynajmowanie serwerów 
WWW, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego 

(111) 355990 (220) 2022 04 06 (210) 541702
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chicas & Gorillas SHOT AND BEER BAR
(540) 

(591) różowy, żółty, niebieski, czarny, biały
(531) 26 11 06, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe, Usługi klubów nocnych [rozryw-
ka], 43 Usługi zaopatrzenia w  napoje, Usługi zaopatrzenia w  żyw-
ność, Bary, Puby, Koktajlbary 

(111) 355991 (220) 2022 04 06 (210) 541706
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Chicas & Gorillas
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe, Usługi klubów nocnych [rozryw-
ka], 43 Usługi zaopatrzenia w  napoje, Usługi zaopatrzenia w  żyw-
ność, Bary, Puby, Koktajlbary 

(111) 355992 (220) 2022 01 27 (210) 539119
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) SKY ADVENTURE  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) O NIEBO LEPIEJ!
(510), (511) 12 Balony na  gorące powietrze, Balony z  helem, Lekkie 
statki powietrzne, Pojazdy napędzane do  użytku w  powietrzu, Po-
jazdy do  poruszania się drogą powietrzną, Samoloty ultralekkie, 
Urządzenia do poruszania się w powietrzu, Zdalnie sterowane obiek-
ty latające , 35 Udostępnianie i  wynajem powierzchni reklamowej, 
Udostępnianie powierzchni reklamowej, Wynajem powierzchni re-
klamowej i materiałów reklamowych, Wynajmowanie wszelkich ma-
teriałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, 
Doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, Wsparcie 
w  dziedzinie promocji biznesu, Usługi konsultingowe w  dziedzinie 
rozwoju koncepcji reklamowych, Usługi doradcze dotyczące rekla-
my, promocji i  marketingu, Usługi reklamowe za  pośrednictwem 
reklamy na balonach, 39 Naziemna obsługa statków powietrznych, 
Organizowanie i  świadczenie usług transportowych drogą lądową, 
morską i  powietrzną, Organizowanie przewozu pasażerów drogą 
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lądową i powietrzną, Organizowanie transportu powietrznego, Po-
wietrzny (transport-), Transport lotniczy, Transport naziemny zwią-
zany z  przemysłem lotniczym, Usługi w  zakresie organizowania 
transportu powietrznego, Dostarczanie biletów w celu umożliwienia 
ich posiadaczom podróży, Organizowanie lotów, Transport pasaże-
rów sterowcem, Transport pasażerski drogą powietrzną, Loty tury-
styczne, 41 Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodo-
wego, Instruktaż w zakresie latania balonami na ogrzane powietrze, 
Instruktaż w zakresie latania samolotem, szybowcem, Organizowa-
nie kursów instruktażowych, Usługi szkoleniowe dotyczące latania 
balonami na ogrzane powietrze, Usługi w zakresie szkoleń i rekreacji 

(111) 355993 (220) 2022 01 27 (210) 539120
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) SKY ADVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKY ADVENTURE-LOTYBALONEM PL O niebo lepiej!
(540) 

(591) granatowy, niebieski, biały
(531) 18 05 06, 26 01 04, 26 01 16, 26 01 18, 26 13 25, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 12 Balony na  gorące powietrze, Balony z  helem, Lekkie 
statki powietrzne, Pojazdy napędzane do użytku w powietrzu, Pojazdy 
do poruszania się drogą powietrzną, Samoloty ultralekkie, Urządzenia 
do poruszania się w powietrzu, Zdalnie sterowane obiekty latające, 35 
Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Udostępnianie po-
wierzchni reklamowej, Wynajem powierzchni reklamowej i materiałów 
reklamowych, Wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych 
i  służących do  prezentacji marketingowych, Doradztwo w  zakresie 
usług reklamowych i  promocyjnych, Wsparcie w  dziedzinie promocji 
biznesu, Usługi konsultingowe w  dziedzinie rozwoju koncepcji rekla-
mowych, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, 
Usługi reklamowe za pośrednictwem reklamy na balonach, 39 Naziem-
na obsługa statków powietrznych, Organizowanie i świadczenie usług 
transportowych drogą lądową, morską i  powietrzną, Organizowanie 
przewozu pasażerów drogą lądową i powietrzną, Organizowanie trans-
portu powietrznego, Transport powietrzny, Transport lotniczy, Trans-
port naziemny związany z  przemysłem lotniczym, Usługi w  zakresie 
organizowania transportu powietrznego, Dostarczanie biletów w celu 
umożliwienia ich posiadaczom podróży, Organizowanie lotów, Trans-
port pasażerów sterowcem, Transport pasażerski drogą powietrzną, 
Loty turystyczne, 41 Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia za-
wodowego, Instruktaż w zakresie latania balonami na ogrzane powie-
trze, Instruktaż w zakresie latania samolotem, szybowcem, Organizo-
wanie kursów instruktażowych, Usługi szkoleniowe dotyczące latania 
balonami na ogrzane powietrze, Usługi w zakresie szkoleń i rekreacji 

(111) 355994 (220) 2022 01 27 (210) 539177
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAGINIONE ODNALEZIONE
(540) 

(591) szary, brązowy
(531) 27 05 01, 29 01 12

(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, Nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji 
przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, 
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmo-
wego w  formie analogowej i  cyfrowej, Audiowizualne urządzenia 
do nauki, Urządzenia do transmisji multimedialnych, programy tele-
wizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedial-
nej, Gry telewizyjne i  komputerowe, Programy komputerowe, pro-
gramy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia 
z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi in-
teraktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszarki do klisz, 16 Dru-
ki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, 
periodyki i  inne publikacje w  formie papierowej, papier, tektura, 
karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], 
Podpisane fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficz-
ne, Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do  oprawiania fotografii, 
Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione i nieopra-
wione, Narożniki do przyklejania fotografii, Samoprzylepne narożniki 
do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka do przechowy-
wania fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Karty do al-
bumów fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie z  zawodnikami 
sportowymi, Ramki i stojaki do fotografii, Albumy do wklejania [albu-
my fotograficzne], Papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie 
zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 35 Usługi reklamowe, 
Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowa-
dzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu 
na  cele reklamowe w  środkach masowego przekazu, tworzenie re-
klamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych 
oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, Organiza-
cja pokazów i wystaw w celach handlowych i  reklamowych, Usługi 
marketingu i  public relations, Merchandising, Reklamowy serwis 
ogłoszeniowy, Zgrupowanie na  rzecz osób trzecich towarów w  ro-
dzaju sprzętu, artykułów i  programów multimedialnych, gier tele-
wizyjnych i  komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, 
porcelanowych i  ceramicznych i  artykułów kosmetycznych, higie-
nicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych 
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie interne-
towym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie 
zakupu w  dobrych warunkach, 38 Obsługa przekazu i  przekazy-
wanie dźwięku i/lub obrazu, także w  systemie cyfrowym, poprzez 
sieci komunikacyjne, w  tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną 
kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie systemów trans-
misyjnych dźwięku, obrazu i  sygnału cyfrowego, Rozpowszechnia-
nie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
i  fabularnych, widowisk rozrywkowych i  sportowych oraz audycji 
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewi-
zji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie 
informacji poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie informacji 
on-line z komputerowych baz danych, Usługi teletekstów i audiotek-
stowe, Organizacja i  prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w  tym 
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Reali-
zowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, Dostęp do treści, 
stron internetowych i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, 
Usługi rozrywkowe, włączając teleturnieje, Działalność sportowa 
i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych 
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i  periody-
ków, Produkcja programów radiowych i  telewizyjnych, Organizo-
wanie, montaż i  produkcja programów i  imprez artystycznych, es-
tradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki 
i  szkoleń w  dziedzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów, 
Organizowanie, montaż i produkcja festiwali, Organizowanie imprez 
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie interak-
tywnych programów i  gier odtwarzanych za  pośrednictwem sieci 
komputerowych i  komunikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań i  stu-
diów nagrań, produkcja filmów, realizacja spektakli, realizowanie 
rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, seriale nadawane za pośred-
nictwem telewizji, 42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, 
usługi w  zakresie projektowania i  tworzenia witryn internetowych, 
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne 
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(111) 355995 (220) 2022 01 27 (210) 539179
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAMIĘĆ i TOŻSAMOŚĆ FESTIWAL KULTURY NARODOWEJ
(540) 

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 13, 26 04 02, 26 04 18
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Mecha-
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Sprzęt 
do przetwarzania danych, komputery, Nagrania dźwięku, obrazu i fil-
mowe utrwalone w  formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, 
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji 
przystosowanej do  odtwarzania w  komputerach multimedialnych, 
w odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, 
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmo-
wego w  formie analogowej i  cyfrowej, Audiowizualne urządzenia 
do nauki, Urządzenia do transmisji multimedialnych, programy tele-
wizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedial-
nej, Gry telewizyjne i  komputerowe, Programy komputerowe, pro-
gramy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia 
z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi in-
teraktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszarki do klisz, 16 Dru-
ki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, 
periodyki i  inne publikacje w  formie papierowej, papier, tektura, 
karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], 
Podpisane fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficz-
ne, Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do  oprawiania fotografii, 
Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione i nieopra-
wione, Narożniki do przyklejania fotografii, Samoprzylepne narożniki 
do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka do przechowy-
wania fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Karty do al-
bumów fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie z  zawodnikami 
sportowymi, Ramki i stojaki do fotografii, Albumy do wklejania [albu-
my fotograficzne], Papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie 
zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 35 Usługi reklamowe, 
Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowa-
dzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu 
na  cele reklamowe w  środkach masowego przekazu, tworzenie re-
klamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych 
oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, Organiza-
cja pokazów i wystaw w celach handlowych i  reklamowych, Usługi 
marketingu i  public relations, Merchandising, Reklamowy serwis 
ogłoszeniowy, Zgrupowanie na  rzecz osób trzecich towarów w  ro-
dzaju sprzętu, artykułów i  programów multimedialnych, gier tele-
wizyjnych i  komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych, 
porcelanowych i  ceramicznych i  artykułów kosmetycznych, higie-
nicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych 
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie interne-
towym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom dokonanie 
zakupu w  dobrych warunkach, 38 Obsługa przekazu i  przekazy-
wanie dźwięku i/lub obrazu, także w  systemie cyfrowym, poprzez 
sieci komunikacyjne, w  tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną 
kablową, światłowodową i Internet, Organizowanie systemów trans-
misyjnych dźwięku, obrazu i  sygnału cyfrowego, Rozpowszechnia-
nie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych 
i  fabularnych, widowisk rozrywkowych i  sportowych oraz audycji 
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewi-
zji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie 
informacji poprzez sieci komunikacyjne, Dostarczanie informacji 
on-line z komputerowych baz danych, Usługi teletekstów i audiotek-
stowe, Organizacja i  prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w  tym 
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Reali-
zowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, Dostęp do treści, 

stron internetowych i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, 
Usługi rozrywkowe, włączając teleturnieje, Działalność sportowa 
i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych 
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i  periody-
ków, Produkcja programów radiowych i  telewizyjnych, Organizo-
wanie, montaż i  produkcja programów i  imprez artystycznych, es-
tradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki 
i  szkoleń w  dziedzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów, 
Organizowanie, montaż i produkcja festiwali, Organizowanie imprez 
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi w zakresie interak-
tywnych programów i  gier odtwarzanych za  pośrednictwem sieci 
komputerowych i  komunikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań i  stu-
diów nagrań, produkcja filmów, realizacja spektakli, realizowanie 
rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, seriale nadawane za pośred-
nictwem telewizji, 42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, 
usługi w  zakresie projektowania i  tworzenia witryn internetowych, 
doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne 

(111) 355996 (220) 2022 04 09 (210) 541818
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) MWT SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mwt SOLUTIONS
(540) 

(591) czarny, biały, zielony
(531) 26 05 08, 27 05 01, 29 01 13
(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 

(111) 355997 (220) 2022 04 12 (210) 541911
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) BARTECKI KAMIL EVO-CODE, Łęczna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EVO-CODE
(510), (511) 42 Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowe-
go, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Profesjonal-
ne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Monito-
rowanie systemów komputerowych do  celów bezpieczeństwa, Do-
radztwo w zakresie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych, Usługi 
w zakresie monitorowania systemów bezpieczeństwa komputerowe-
go, Usługi programowania komputerowego w  zakresie bezpieczeń-
stwa danych elektronicznych, Analizowanie zagrożeń dla bezpieczeń-
stwa komputerowego w celu ochrony danych, Usługi bezpieczeństwa 
komputerowego w  zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem 
do sieci, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywa-
nia nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa da-
nych, Pisanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Pisanie 
i  projektowanie oprogramowania komputerowego, Pisanie oprogra-
mowania komputerowego, Inżynieria oprogramowania komputero-
wego, Aktualizacja i  ulepszanie oprogramowania komputerowego, 
Badania, opracowywanie, projektowanie i  ulepszanie oprogramowa-
nia komputerowego, Instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie 
oprogramowania komputerowego, Ulepszanie oprogramowania kom-
puterowego, Aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputero-
wego, Aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, 
Aktualizacja oprogramowania komputerowego w  zakresie bezpie-
czeństwa komputerowego i  zapobiegania zagrożeniom komputero-
wym, Aktualizacja oprogramowania komputerowego na  rzecz osób 
trzecich, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Doradztwo 
związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego, Instalacja, 
aktualizacja i  utrzymanie oprogramowania komputerowego, Instala-
cja, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Na-
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prawa [konserwacja, aktualizacja] oprogramowania komputerowego, 
Opracowywanie, aktualizacja i konserwacja systemów oprogramowa-
nia komputerowego i baz danych, Opracowywanie i aktualizacja opro-
gramowania komputerowego, Projektowanie, aktualizacja i konserwa-
cja oprogramowania komputerowego, Projektowanie, konserwacja 
i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie, kon-
serwacja, wynajem i  aktualizacja oprogramowania komputerowego, 
Projektowanie, konserwacja, opracowywanie i  aktualizacja oprogra-
mowania komputerowego, Utrzymanie i aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, Tworzenie oprogramowania komputera, Instalacja, 
konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Insta-
lacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Insta-
lacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, 
Utrzymanie i  unowocześnianie oprogramowania komputerowego, 
Utrzymanie oprogramowania komputerowego, Utrzymanie oprogra-
mowania komputerowego dotyczące bezpieczeństwa komputero-
wego oraz ochraniające komputer przed zagrożeniami, Utrzymanie 
oprogramowania komputerowego do dostępu do Internetu, Instalacja, 
konserwacja i  naprawa oprogramowania komputerowego dla syste-
mów komputerowych, Instalacja, konserwacja i naprawa oprogramo-
wania komputerowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, 
Opracowywanie i  testowanie oprogramowania, Opracowywanie i  te-
stowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowa-
nia, Opracowywanie rozwiązań aplikacji oprogramowania komputero-
wego, Usługi doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego, 
Usługi doradcze dotyczące wypożyczania komputerów lub oprogra-
mowania komputerowego, Usługi doradcze dotyczące użytkowania 
oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze dotyczące opro-
gramowania komputerowego stosowanego do  drukowania, Usługi 
doradcze i  informacyjne dotyczące wypożyczania oprogramowania 
komputerowego, Usługi doradcze i  rozwojowe dotyczące oprogra-
mowania komputerowego, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące 
oprogramowania komputerowego, Rozwój, programowanie i wdraża-
nie oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramo-
wania do bezpiecznych operacji w sieci, Usługi doradztwa w zakresie 
oprogramowania jako usługi [SaaS], Oprogramowanie jako usługa 
[SaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramo-
wanie do  głębokiego uczenia, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] 
obejmujące oprogramowanie do głębokich sieci neuronowych, Opro-
gramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do ucze-
nia maszynowego, Platformy do  sztucznej inteligencji jako opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], Analizy systemów komputerowych, 
Doradztwo w  dziedzinie analizy systemów komputerowych, Usługi 
doradcze dotyczące analizy systemów komputerowych, Integracja 
systemów i sieci komputerowych, Testowanie oprogramowania kom-
puterowego, Opracowanie oprogramowania komputerowego, Projek-
towanie, opracowywanie i  wdrażanie oprogramowania, Opracowy-
wanie oprogramowania komputerowych baz danych, Projektowanie 
i opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, Pro-
jektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz 
danych, Opracowywanie oprogramowania systemowego, Projektowa-
nie i  opracowywanie oprogramowania systemowego, Projektowanie 
i opracowywanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami 
internetowymi, Doradztwo w  dziedzinie oprogramowania zabezpie-
czającego, Certyfikacja [kontrola jakości], Badanie jakości produktów, 
Doradztwo techniczne dotyczące testowania, Audyt jakości, Kontrola 
jakości, Kontrola i  testowanie jakości, Ocena jakości, Opracowywanie 
metod testowych, Projektowanie i  testowanie w  zakresie opracowy-
wania nowych produktów, Przeprowadzanie testów kontroli jakości, 
Sprawdzanie jakości, Świadczenie usług zapewniania jakości, Testowa-
nie komponentów, Testowanie komputerów, Testowanie programów 
komputerowych, Testowanie sprzętu informatycznego, Testy jakości, 
Testy kontroli jakości, Usługi badawczo-rozwojowe, Usługi testowania 
obciążenia stron internetowych, Usługi testowania systemów alarmo-
wych i monitorujących, Usługi testowania użyteczności witryn interne-
towych, Usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub standardów, 
Usługi testowania zgodności, Usługi uwierzytelniania (kontrola) danych 
przekazywanych za pomocą telekomunikacji, Usługi uwierzytelniania 
(kontrola) wiadomości przekazywanych za pomocą telekomunikacji 

(111) 355998 (220) 2022 04 12 (210) 541912
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) BARTECKI KAMIL EVO-CODE, Łęczna (PL)
(540) (znak słowny)

(540) EVO-TAXI
(510), (511) 39 Usługi pośrednictwa transportowego, Usługi trans-
portowe, Organizowanie transportu taksówkowego, Usługi taksó-
wek, Świadczenie usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą 
aplikacji mobilnych, Transport pasażerski, Skomputeryzowane usługi 
informacyjne dotyczące przewozu pasażerów, Skomputeryzowane 
usługi rezerwacji w zakresie przewozu pasażerów, Usługi kierowców, 
Rezerwacja miejsc na  podróż, Rezerwacja miejsc dla podróżnych, 
Usługi kurierskie w  zakresie dostarczania towarów, Usługi kurier-
skie [wiadomości lub towary], Usługi kurierskie dotyczące towarów, 
Usługi kurierskie w  zakresie transportowania ładunków, Spedycja 
towarów, Spedycja, Usługi w zakresie rezerwowania podróży, Usługi 
rezerwowania podróży, Organizowanie transportu pasażerskiego, 
Usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu osób, Usługi 
agencyjne w zakresie organizowania transportu towarów, Wypoży-
czanie pojazdów, Organizacja transportu osobowego na rzecz osób 
trzecich za  pośrednictwem aplikacji, Transport pasażerów i  ładun-
ków, Transport samochodowy, Pasażerski transport samochodowy, 
Organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez 
aplikację online, Usługi przewozu, Przewóz towarów, Logistyka trans-
portu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transpor-
tu, Usługi rezerwacji w zakresie transportu, Usługi transportu pojaz-
dami, Usługi transportu pojazdami silnikowymi, Usługi transportu 
drogowego, Usługi transportu drogowego dla pasażerów, Usługi 
spedycji, Usługi kurierskie, Wypożyczanie środków transportu, Śle-
dzenie pojazdów pasażerskich za pomocą komputera lub systemów 
globalnego pozycjonowania [informacja o  transporcie], Transport 
podróżnych taksówką, Transport taksówkowy dla osób na wózkach 
inwalidzkich, Usługi taksówkarskie, Usługi w zakresie organizowania 
transportu drogowego, Usługi w zakresie transportu drogowego dla 
osób, Usługi w  zakresie transportu drogowego, Usługi transportu 
drogowego ładunków, Śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów 
lub ładunków przy użyciu komputera lub systemów globalnego po-
zycjonowania [informacja o  transporcie], Rezerwowanie transportu 
za  pośrednictwem światowych sieci komputerowych, Udzielanie 
informacji o podróżowaniu za pośrednictwem Internetu, Udzielanie 
informacji na  temat rezerwacji podróży biznesowych za  pośred-
nictwem Internetu, Udzielanie informacji online na  temat podróży, 
Udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży za pośred-
nictwem mobilnych urządzeń i  przyrządów telekomunikacyjnych, 
Udzielanie informacji dotyczących transportu pasażerskiego 

(111) 355999 (220) 2022 04 17 (210) 542087
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) WATAHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Przasnysz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WatchMe
(540) 

(531) 03 01 08, 03 01 16, 27 05 01, 27 05 08
(510), (511) 1 Odczynniki chemiczne, inne niż do  użytku medycz-
nego lub weterynaryjnego, Środki chemiczne dla przemysłu, 14 
Wyroby jubilerskie [biżuteria], Wyroby jubilerskie, Wyroby biżute-
ryjne, Biżuteria, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Przyrządy 
do  mierzenia czasu, Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne 
i  ich  imitacje, 16 Papier i karton, Aromatyczne materiały do mode-
lowania, Glina do  modelowania, Glina do  modelowania dla dzieci, 
Masy specjalne do modelowania, Materiały do modelowania, Mate-
riały do modelowania dla artystów, Pasta do modelowania, Tworzy-
wa sztuczne do modelowania, Modelina polimerowa, Kleje do celów 
papierniczych, Kleje z brokatem do celów piśmienniczych, 18 Para-
solki i parasole (duże), Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne 
artykuły służące do  przenoszenia, Parasole i  parasolki, 25 Odzież, 
Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 28 
Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 35 Usługi reklamowe, marketin-
gowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie sprze-
dażą, Administrowanie i  organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych 
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za  pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji handlowych 
konsumentom, Dostarczanie informacji konsumentom na temat to-
warów i usług, Dostarczanie informacji porównawczych w zakresie 
cen pokoi hotelowych, Dostarczanie informacji za  pośrednictwem 
internetu na temat sprzedaży samochodów 

(111) 356000 (220) 2022 03 07 (210) 540682
(151) 2022 08 03 (441) 2022 04 19
(732) ROGOZIŃSKA DOROTA EMTG, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EMTG EVENT MANAGER TRAINING GROUP
(540) 

(591) czerwony, granatowy, biały
(531) 26 04 01, 26 04 09, 26 04 18, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 9 Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, E-booki, 
Filmy wideo, Interaktywne publikacje elektroniczne, Książki elek-
troniczne do pobrania, Książki w formacie cyfrowym do pobierania 
z Internetu, Media do pobierania, Nagrania audio i wideo, Nagrania 
multimedialne, Nagrania wideo, Nagrania wideo do  pobrania, Pliki 
graficzne do  pobierania, Pobieralne broszury elektroniczne, Pobie-
ralne nagrania dźwiękowe, Podcasty, Podcasty do  pobrania, Pod-
ręczniki szkoleniowe w formie programu komputerowego, Publika-
cje elektroniczne, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Publikacje 
elektroniczne [ładowalne], Publikacje elektroniczne zarejestrowane 
na nośnikach komputerowych, Publikacje elektroniczne do pobrania 
w postaci magazynów, Publikacje w formie elektronicznej do pobra-
nia, Środki edukacyjne do pobrania, Videocasty, 41 Nauczanie i szko-
lenia, Organizacja webinariów, Organizowanie konferencji, wystaw 
i  konkursów, Organizowanie kongresów i  konferencji w  celach kul-
turalnych i edukacyjnych, Produkcja nagrań audio i video oraz pro-
dukcja multimedialna i usługi fotograficzne, Udostępnianie mediów 
audiowizualnych za  pośrednictwem sieci łączności, Udostępnianie 
treści audio online nie  do  pobrania, Usługi edukacyjne i  instrukta-
żowe, Usługi prezentacji audiowizualnych do  celów edukacyjnych, 
Usługi prezentacji audiowizualnych, Publikacja broszur, Publikacja 
elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja książek i cza-
sopism elektronicznych online (nie do pobrania), Publikacja materia-
łów edukacyjnych, Publikacja materiałów dostępnych za pośrednic-
twem baz danych lub Internetu, Publikowania broszur, Publikowanie 
drogą elektroniczną, Publikowanie drukowanych materiałów edu-
kacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, 
Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie materiałów mul-
timedialnych online, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i czasopism, Publikowanie podręczników szkoleniowych, Publikowa-
nie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, Publikowanie tek-
stów edukacyjnych, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie 
elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie tek-
stów, innych niż teksty reklamowe, Redagowanie tekstów pisanych, 
innych niż reklamowe, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyj-
nych do  podcastów, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Udo-
stępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publi-
kacji on-line, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek 
i czasopism w Internecie, Wydawanie czasopism i książek w postaci 
elektronicznej, Szkolenia edukacyjne, Seminaria edukacyjne, Usługi 
edukacyjne, Doradztwo zawodowe [edukacja], Organizowanie semi-
nariów związanych z edukacją, Edukacja dorosłych, Opracowywanie 
podręczników edukacyjnych, Organizowanie wykładów edukacyj-
nych, Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, Dostarczanie 
informacji edukacyjnych, Zapewnianie kursów edukacyjnych, Kursy 
szkoleniowe, Zapewnianie szkoleń online, Prowadzenie warsztatów 
[szkolenia], Organizacja szkoleń, Organizowanie programów szkole-
niowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Organizowanie kur-
sów szkoleniowych, Warsztaty w  celach szkoleniowych, Produkcja 
szkoleniowych filmów wideo, Zapewnianie seminariów szkolenio-
wych online, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Organizo-
wanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Przygotowanie pre-
zentacji do celów szkoleniowych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

(111) 356001 (220) 2022 03 29 (210) 541222
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) UCB Pharma GmbH, Monheim am Rhein (DE)
(540) (znak słowny)
(540) OBSIDAN
(510), (511) 5 Preparaty i substancje farmaceutyczne 

(111) 356002 (220) 2022 03 28 (210) 541500
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) MALINOWE HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec-Zdrój (PL)
(540) (znak słowny)
(540) balneokosmetyk
(510), (511) 3 Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, 5 Preparaty i arty-
kuły higieniczne 

(111) 356003 (220) 2022 02 11 (210) 539755
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN
(540) 

(591) czarny
(531) 09 01 10, 26 11 01, 26 11 25, 27 05 01, 29 01 08
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie) 

(111) 356004 (220) 2022 02 11 (210) 539756
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN POLSKA AKADEMIA NAUK
(540) 

(591) czarny
(531) 09 01 10, 26 11 01, 26 11 25, 27 05 01, 29 01 08
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie) 

(111) 356005 (220) 2022 01 23 (210) 538939
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) KROSS SPÓŁKA AKCYJNA, Przasnysz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KROSS  WSZYSTKO MOŻESZ
(510), (511) 6 Metalowe urządzenia do parkowania rowerów, Metalo-
we stojaki do przechowywania rowerów, Wieszaki na rowery, Stojaki 
metalowe, Stojaki na  rowery, Wieszaki z  metalu, Przenośne stojaki 
metalowe [konstrukcje], Stojaki [konstrukcje] z  metalu na  rowery, 
Metalowe wiaty dla rowerów, Stojaki podtrzymujące [konstrukcje] 
z metalu na rowery, Wiaty rowerowe [konstrukcje] z metalu, Metalo-
we zamki do rowerów, Zamki do rowerów, 9 Publikacje elektronicz-
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ne, Interaktywne publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne, 
do pobrania, Publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach 
komputerowych, Edukacyjne aplikacje mobilne, Elektroniczne bazy 
danych, Interaktywne bazy danych, Serwery komputerowych baz 
danych, Elektroniczne bazy danych zapisane na  nośnikach kom-
puterowych, Oprogramowanie edukacyjne, Edukacyjne aplikacje 
komputerowe, Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Środki 
edukacyjne do pobrania, Edukacyjne aplikacje na tablety, Programy 
komputerowe do  celów edukacji, Oprogramowanie rzeczywistości 
wirtualnej do  edukacji, Edukacyjne materiały na  zajęcia, do  pobra-
nia, Podcasty do pobrania, Nagrane nośniki danych do użytku z kom-
puterami, Zestawy narzędzi do  rozwoju oprogramowania (SDK), 
Oprogramowanie użytkowe do  telefonów komórkowych, Aplikacje 
do  pobrania do  użytku z  telefonami komórkowymi, Oprogramo-
wanie użytkowe do urządzeń komórkowych, Aplikacje do pobrania 
na smartfony, Oprogramowanie komputerowe do użytku jako inter-
fejs programowania aplikacji (API), Oprogramowanie komputerowe 
do pobrania do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API), 
Oprogramowanie, Oprogramowanie typu sztuczna inteligencja, 
Oprogramowanie interaktywne oparte na  sztucznej inteligencji, 
Oprogramowanie do  rzeczywistości rozszerzonej, Oprogramowa-
nie do  rzeczywistości rozszerzonej do  użytku w  urządzeniach mo-
bilnych, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie użytkowe, Aplikacje 
do odzyskiwania informacji, 12 Rowery, Rowery elektryczne, Rowery 
wyposażone w silnik, Rowery cargo, Motorowery, Trycykle, Skutery 
[pojazdy], Hulajnogi, Pokrowce na rowery, Osłony ochronne do po-
jazdów, Osłony łańcucha do  rowerów, Stojaki na  rowery, Podpór-
ki rowerowe, Podpórki do  rowerów, Stopki, Bagażniki rowerowe, 
Siatki bagażowe do  pojazdów, Siedzenia dziecięce przystosowane 
do  rowerów, Kosze przystosowane do  rowerów, Przyczepki rowe-
rowe, Pompki do  rowerów, Błotniki, Lusterka wsteczne, Dzwonki 
do rowerów, Klaksony rowerowe, Opaski na  felgi, Urządzenia prze-
ciwodblaskowe, Uchwyty kierownicy do  rowerów, Kierunkowskazy 
do rowerów, Napinacze do szprych do kół, Końcówki do kierownicy 
rowerowej, Torby rowerowe, Torby na  bagażnik rowerowy, Części 
i  akcesoria do  rowerów, 18 Torby podróżne, Torby turystyczne, 25 
Odzież, Odzież dla rowerzystów, Buty do  jazdy na  rowerze, Ręka-
wiczki dla rowerzystów, Spodenki dla rowerzystów, Nakrycia głowy 
rowerowe, Odzież termiczna, 35 Usługi sprzedaży detalicznej oraz 
hurtowej w  zakresie rowerów, oraz elektrycznych rowerów, części 
do  rowerów oraz elektrycznych rowerów, akcesoriów i  osprzętu 
do rowerów oraz elektrycznych rowerów, Usługi sprzedaży interne-
towej w zakresie rowerów oraz elektrycznych rowerów, części do ro-
werów oraz elektrycznych rowerów, hulajnóg, akcesoriów i osprzętu 
do  rowerów oraz elektrycznych rowerów, toreb podróżnych, toreb 
turystycznych, Stojaków metalowych na  rowery, Metalowych sto-
jaków do przechowywania rowerów, Stojaków z metalu na  rowery, 
Wieszaków z metalu na rower, Odzieży, Odzieży dla rowerzystów, Bu-
tów do jazdy na rowerze, Rękawiczek dla rowerzystów, Spodenek dla 
rowerzystów, Nakryć głowy, Odzieży termicznej, Usługi sprzedaży 
detalicznej oraz hurtowej artykułów sportowych i gimnastycznych, 
Usługi sprzedaży internetowej artykułów sportowych i gimnastycz-
nych, Usługi franczyzy jako formy współpracy między przedsiębior-
stwami, 37 Naprawa pojazdów, Naprawa skuterów, Naprawa moto-
rowerów, Instalacja części zamiennych do  pojazdów, Instalowanie 
części do  pojazdów, Konserwacja i  naprawa pojazdów, Malowanie 
pojazdów, Naprawa lub konserwacja dwukołowych pojazdów silni-
kowych, Organizowanie naprawy pojazdów, Przegląd pojazdów, Re-
gulacja i  tuning pojazdów, Usługi doradcze w zakresie konserwacji 
pojazdów, Usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów, Usługi sta-
cji naprawy pojazdów, Usługi tuningu pojazdów, Konserwacja serwis 
i naprawa pojazdów, Montaż i instalowanie akcesoriów do pojazdów, 
Usługi w zakresie montażu opon, Naprawa i konserwacja pojazdów 
mechanicznych ich  części oraz silników pojazdów mechanicznych 
i  części do  nich, Naprawa i  konserwacja pojazdów mechanicznych 
i silników do nich, Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych 
i  ich części, Naprawa i konserwacja części podwozia oraz nadwozia 
pojazdów, Udzielanie informacji związanych z  naprawą rowerów, 
Zakładanie i  naprawa opon do  pojazdów, Naprawa i  konserwacja 
pojazdów lądowych, Naprawa i  konserwacja motocykli, Naprawa 
i konserwacja rowerów, Serwisowanie (przegląd) silników pojazdów, 
Naprawa lub konserwacja urządzeń do  parkowania rowerów, 39 
Logistyka transportu, Magazynowanie, Organizowanie transportu, 
Przewożenie i dostarczanie towarów, Rozładunek towarów, Spedycja 
towarów, Usługi dostawy, transportu, wypożyczanie rowerów, udzie-

lanie informacji związanych z  usługami wypożyczania rowerów, 
Usługi współdzielenia rowerów, Usługi w  zakresie cargo i  frachtu, 
41 Organizowanie i przygotowywanie zajęć i wydarzeń kulturalnych 
i sportowych, zapewnianie instruktażu i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń 
fizycznych, Oferowanie wsparcia, szkoleń indywidualnych i konsulta-
cji odnośnie sprawności fizycznej na rzecz osób w celu pomocy im 
w polepszeniu sprawności fizycznej, siły, uwarunkowań i wykonywa-
nia ćwiczeń fizycznych na co dzień, Udostępnianie obiektów i sprzę-
tu do  ćwiczeń i  fitnessu, Usługi szkoleniowe w  dziedzinie ćwiczeń 
fizycznych, Organizowanie lokalnych wydarzeń sportowych, organi-
zacja przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizowanie zawo-
dów sportowych, organizowanie wyścigów rowerowych, organizo-
wanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, usługi rozrywkowe 
w postaci wydarzeń sportowych, usługi edukacji, usługi edukacyjne 
dotyczące sportu, informacje na temat sportu 

(111) 356006 (220) 2022 02 23 (210) 540220
(151) 2022 06 29 (441) 2022 03 14
(732) PIL-BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) tatarak RESTAURACJA
(540) 

(531) 26 01 03, 26 01 15, 27 05 01, 05 11 01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w  zakresie żywno-
ści, Usługi bezobsługowych sklepów detalicznych w  odniesieniu 
do  żywności, Usługi handlu detalicznego związane z  przyrządami 
do przygotowywania żywności, Usługi handlu detalicznego związa-
ne ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządza-
nia żywności, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku ze  sprzętem 
do  przyrządzania żywności, Reklama poprzez przesyłanie materia-
łów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne 
sieci komunikacyjne, Reklama online za  pośrednictwem sieci kom-
puterowej, Reklama online za  pośrednictwem komputerowej sieci 
komunikacyjnej, Reklama online poprzez komputerowe sieci komu-
nikacyjne, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama kore-
spondencyjna, Reklama i  usługi reklamowe, Reklama i  marketing, 
Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama w czaso-
pismach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama w prasie 
popularnej i profesjonalnej, Reklama, w tym promowanie produktów 
i  usług na  rzecz osób trzecich za  pomocą układów ze  sponsorami 
i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzenia-
mi sportowymi, Reklama za  pomocą marketingu bezpośredniego, 
Reklama za  pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama 
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Inter-
netu, Reklama za pośrednictwem telefonu, 39 Dostarczanie żywno-
ści przez restauracje, Dostawa żywności, Dostawa żywności i napo-
jów przygotowanych do spożycia, Dostarczanie koszy zawierających 
żywność i napoje, 43 Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące 
dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące 
wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem 

(111) 356007 (220) 2022 02 28 (210) 540387
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) MISIOLANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MISIOLANDIA
(510), (511) 41 Przedszkola, Usługi przedszkoli, Nauczanie przed-
szkolne, Edukacja przedszkolna, Kształcenie ruchowe dla dzieci 
w  wieku przedszkolnym, Organizowanie konkursów artystycznych, 
Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Nauczanie języków, 
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Edukacja językowa, Kursy językowe, Nauczanie języków obcych, 
Usługi w zakresie nauczania języków obcych, Edukacja, Usługi edu-
kacyjne, Nauczanie muzyki, Szkolenia z zakresu rozumienia muzyki, 
Usługi edukacyjne w  zakresie muzyki, Nauka tańca, Nauka tańca 
dla dzieci, Świadczenie usług edukacyjnych związanych z ekologią, 
Lekcje gimnastyki, Zajęcia gimnastyczne, Usługi edukacyjne zwią-
zane z malowaniem, Usługi w zakresie edukacji technologicznej, 43 
Centra opieki nad dziećmi, Zapewnianie opieki przed szkołą, Opieka 
nad dziećmi w żłobkach, Żłobki i ośrodki opieki dziennej, Zapewnia-
nie opieki nad dziećmi po szkole, Usługi w zakresie ośrodków opieki 
dziennej, Usługi w  zakresie żłobków, Żłobki dla dzieci, Opieka nad 
dziećmi w klubach malucha 

(111) 356008 (220) 2022 03 17 (210) 541080
(151) 2022 07 28 (441) 2022 04 11
(732) ŁASZCZOK IWONA STACHURSKY COLLECTION,  
Czechowice-Dziedzice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dosko
(510), (511) 35 Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi sprzeda-
ży detalicznej związane ze  sprzedażą odzieży i  dodatków odzieżo-
wych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z odzieżą, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych 
dla osób trzecich do  zakupu odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obu-
wiem, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w  zakresie akcesoriów samochodowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  akcesoriami do  pielęgnacji 
dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pie-
lęgnacji dla zwierząt, Reklama, Reklama na billboardach elektronicz-
nych, Reklama promocyjna projektów badawczych, Reklama bizne-
sowych stron internetowych, Reklama i usługi reklamowe, Promocja 
sprzedaży, Promocja [reklama] koncertów, Zarządzanie promocją 
sławnych osób, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzy-
ki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicznego 
online obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, 
Usługi w  zakresie zarządzania biznesowego świadczone na  rzecz 
wykonawców muzycznych, Usługi handlu detalicznego online w za-
kresie muzyki cyfrowej do  pobrania, Promowanie koncertów mu-
zycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi 
badawcze związane z reklamą, Reklama w zakresie filmów kinowych, 
Usługi handlu detalicznego związane z  napojami alkoholowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  napojami alkoholowymi 
(z  wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  pre-
paratami do  produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pro-
dukcji napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
do  produkcji napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  na-
pojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z napojami bezalkoholowymi, Usługi reklamowe w zakresie promocji 
napojów, Promocja towarów przy pomocy influencerów, Promocja 
targów do  celów handlowych, Promocja [reklama] podróży, Usługi 
handlu detalicznego w zakresie żywności 

(111) 356009 (220) 2022 03 29 (210) 541515
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) MILLER SYLWIA MEWELL BY SYLWIA MILLER, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MeWell
(540) 

(591) ciemnczerwony
(531) 27 05 01, 29 01 01
(510), (511) 5 Probiotyki (suplementy), Suplementy diety, Suplemen-
ty ziołowe, Suplementy żywnościowe, 16 Publikacje drukowane, Pu-
blikacje edukacyjne, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, 

Publikacje periodyczne drukowane, Czasopisma [periodyki], Czaso-
pisma branżowe, Czasopisma fachowe, Medyczne czasopisma facho-
we, Drukowane książki, czasopisma, gazety i inne media papierowe, 
Gazety, 25 Ubrania codzienne, Bielizna osobista i nocna, Bluzy dreso-
we, Bluzy polarowe, Bluzki, Bikini, Bluzy sportowe, Chustki [apaszki], 
Damskie luźne topy, Długie luźne stroje, Dzianina [odzież], Garnitury 
w  sportowym stylu, Garnitury, Galowa odzież wieczorowa, Kombi-
nezony [odzież], Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Kurtki, Na-
krycia głowy, Buty do jogi, Sandały i buty plażowe, Buty na wysokim 
obcasie, Buty treningowe [obuwie sportowe], 41 Szkolenia edukacyj-
ne, Nauczanie i szkolenia, Szkolenia w zakresie odżywiania, Szkolenia 
w  dziedzinie biznesu, Szkolenia w  zakresie pielęgnacji urody, Szko-
lenia w zakresie sprawności fizycznej, Szkolenia i nauczanie w dzie-
dzinie medycyny, Przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie 
warsztatów [szkolenia], Szkolenia w  zakresie utrzymywania dobrej 
kondycji fizycznej, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i roz-
rywki, Edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, 
Usługi doradcze i  informacyjne związane z  przygotowywaniem, or-
ganizowaniem i  prowadzeniem warsztatów [szkolenia], Wydawanie 
biuletynów, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie 
prospektów, Wydawanie audiobooków, Wydawanie katalogów, Wy-
dawanie publikacji medycznych, Wydawanie czasopism i  książek 
w  postaci elektronicznej, Usługi z  zakresu bibliotek online, miano-
wicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających 
gazety, magazyny, zdjęcia i  obrazy za  pośrednictwem sieci kompu-
terowej online, 44 Psychoterapia, Psychoterapia holistyczna, Usługi 
psychologów, Badania psychologiczne, Doradztwo psychologiczne, 
Konsultacje psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne, Porady 
psychologiczne, Opieka psychologiczna, Leczenie psychologiczne, 
Usługi diagnozy psychologicznej, Przygotowywanie profili psycholo-
gicznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych, Sporządzanie 
raportów psychologicznych, Zapewnianie leczenia psychologiczne-
go, Usługi w  zakresie psychologii pracy, Udzielanie informacji z  za-
kresu psychologii, Terapia psychologiczna dla małych dzieci, Badanie 
osobowości do celów psychologicznych, Przeprowadzanie ocen i ba-
dań psychologicznych, Usługi w  zakresie testów psychologicznych, 
Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości me-
dycznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia do-
legliwości medycznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych 
do celów medycznych, Usługi poradnictwa psychologicznego w za-
kresie sportu, Muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych 
i  kognitywnych, Usługi w  zakresie ocen i  badań psychologicznych, 
Usługi w zakresie psychologii dla osób indywidualnych i grup, Terapia 
zajęciowa i rehabilitacja, Terapia ajurwedyjska, Doradztwo żywienio-
we, Doradztwo dietetyczne, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo 
dotyczące kosmetyków, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Pro-
fesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia 

(111) 356010 (220) 2022 03 29 (210) 541516
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) MALINOWE HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MALINOWY ZDRÓJ HOTEL MEDICAL SPA
(540) 

(591) niebieski, błękitny, żółty, biały
(531) 01 15 25, 07 05 15, 26 04 02, 26 04 22, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 43 Hotele, hostele i  pensjonaty, zakwaterowanie waka-
cyjne i turystyczne, 44 Usługi medyczne 

(111) 356011 (220) 2022 04 06 (210) 541703
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
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(732) AVENIR MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) twojesoczewki
(540) 

(591) pomarańczowy, fioletowy
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 3 Roztwory do  czyszczenia szkieł okularów, Ściereczki 
nasączone środkiem czyszczącym do  czyszczenia okularów, 5 Środki 
dezynfekcyjne do  celów higienicznych, Roztwory do  płukania socze-
wek kontaktowych, Roztwory nawilżające do soczewek kontaktowych, 
Roztwory do  dezynfekcji soczewek kontaktowych, Krople do  oczu, 9 
Artykuły optyczne, Urządzenia i przyrządy optyczne, Okulary, Oprawki 
do okularów i okularów przeciwsłonecznych, Soczewki okularowe, Oku-
lary antyrefleksyjne, Okulary korekcyjne, Okulary do czytania, Gotowe 
okulary do czytania, Okulary przeciwsłoneczne, Okulary do uprawiania 
sportu, Okulary progresywne, Okulary ochronne, Okulary pływackie, 
Okulary przeciwoświetleniowe, Okulary dla rowerzystów, Okulary in-
teligentne, Soczewki kontaktowe, Soczewki optyczne, Pryzmaty, Szkła 
powiększające, Lornetki, Teleskopy, Mikroskopy, Łańcuszki do okularów 
i do okularów przeciwsłonecznych, Paski do okularów, Futerały na oku-
lary, Etui na  okulary, Pojemniki do  soczewek kontaktowych, Futerały 
na urządzenia optyczne, Szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, 
Części do  okularów, Soczewki korekcyjne [optyka], Szklane soczewki 
optyczne, Woreczki na  okulary, Etui na  akcesoria optyczne, Gogle ko-
rekcyjne do pływania, Optyczne artykuły, Osłony do okularów, Pojem-
niczki na szkła kontaktowe, Smycze do okularów, Łańcuszki do binokli, 
Zauszniki do  okularów, Urządzenia do  mycia szkieł kontaktowych, 
Uchwyty do okularów, Rzemienie do okularów, Paski do okularów prze-
ciwsłonecznych, Okulary 3D, 10 Aparaty słuchowe i akcesoria do nich, 
Elektryczne aparaty słuchowe i akcesoria do nich, Aparaty słuchowe dla 
niesłyszących i  akcesoria do  nich, Aparaty słuchowe sterowane elek-
trycznie i akcesoria do nich, Adaptery do aparatów słuchowych, Zatyczki 
do uszu, Zatyczki do uszu [przyrządy do ochrony uszu], Wkładki dousz-
ne do użytku medycznego, Wkładki douszne będące elementami apa-
ratów słuchowych, Przyrządy do badania wzroku, Urządzenia do bada-
nia wzroku, Przyrządy do badania oczu, Urządzenia do badania oczu, 35 
Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci 
Internet, następujących towarów: krople do  oczu, suplementy diety, 
roztwory do czyszczenia szkieł okularów, ściereczki nasączone środkiem 
czyszczącym do czyszczenia okularów, środki dezynfekcyjne do celów 
higienicznych, roztwory do płukania soczewek kontaktowych, roztwory 
nawilżające do soczewek kontaktowych, roztwory do dezynfekcji socze-
wek kontaktowych, artykuły optyczne, urządzenia i przyrządy optyczne, 
okulary, oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, soczewki 
okularowe, okulary przeciwsłoneczne, okulary do  uprawiania sportu, 
soczewki kontaktowe, soczewki optyczne, pryzmaty, szkła powiększają-
ce, lornetki, teleskopy, mikroskopy, okulary do czytania, gotowe okulary 
do czytania, łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, 
paski do okularów, futerały na okulary, etui na okulary, pojemniki do so-
czewek kontaktowych, futerały na  urządzenia optyczne, szkła prze-
ciwsłoneczne nakładane na  okulary, okulary antyrefleksyjne, okulary 
korekcyjne, okulary progresywne, okulary ochronne, okulary pływackie, 
okulary przeciwoświetleniowe, okulary 3D, okulary dla rowerzystów, 
okulary inteligentne, okulary przeciwsłoneczne, części do  okularów, 
oprawki do okularów i okularów przeciwsłonecznych, soczewki korek-
cyjne [optyka], szklane soczewki optyczne, woreczki na  okulary, etui 
na akcesoria optyczne, futerały na okulary, gogle korekcyjne do pływa-
nia, optyczne artykuły, osłony do okularów, pojemniczki na szkła kon-
taktowe, smycze do okularów, łańcuszki do binokli, zauszniki do okula-
rów, urządzenia do mycia szkieł kontaktowych, uchwyty do okularów, 
rzemienie do okularów, paski do okularów przeciwsłonecznych, aparaty 
słuchowe i akcesoria do nich, elektryczne aparaty słuchowe i akcesoria 
do nich, aparaty słuchowe dla niesłyszących i akcesoria do nich, aparaty 
słuchowe sterowane elektrycznie i akcesoria do nich, adaptery do apara-
tów słuchowych, zatyczki do uszu, zatyczki do uszu [przyrządy do ochro-
ny uszu], wkładki douszne do  użytku medycznego, wkładki douszne 
będące elementami aparatów słuchowych, przyrządy do badania wzro-
ku, urządzenia do  badania wzroku, przyrządy do  badania oczu, urzą-
dzenia do badania oczu, Prowadzenie sklepu internetowego opartego 

na  sprzedaży i  doradztwie z  zakresu optyki, oftalmiki i  kontaktologii, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą, Administracyjne zarządzanie 
przedsiębiorstwami handlowymi, Administrowanie i zarządzanie dzia-
łalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi, 
Pomoc w  zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Usługi zarzą-
dzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, Pomoc w za-
rządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, Wsparcie 
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, Usługi 
zarządzania biurowego [dla osób trzecich], Usługi w zakresie czynności 
biurowych, Usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób trzecich], 
Usługi sekretarskie i biurowe, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw 
w ramach franchisingu, Pomoc przy prowadzeniu franczyz, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w spra-
wach zarządzania personelem, Doradztwo w  zakresie pośrednictwa 
pracy, Usługi w zakresie pośrednictwa pracy, Księgowość, Księgowość 
administracyjna, Usługi reklamowe, Dystrybucja materiałów reklamo-
wych, Dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, Dystrybu-
cja próbek reklamowych, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo 
reklamowe i marketingowe, Usługi doradcze dotyczące reklamy, Bada-
nie rynku, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Badania opinii 
publicznej, Analizy prognoz ekonomicznych do celów działalności go-
spodarczej, Sporządzanie raportów ekonomicznych, Promocja sprze-
daży dla osób trzecich, Usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące 
ich  konsultacje, Usługi franchisingowe w  zakresie zakładania i  prowa-
dzenia salonów optycznych, Prowadzenie sklepu w zakresie soczewek 
kontaktowych i akcesoriów pielęgnacyjnych, 37 Naprawa i konserwa-
cja aparatów słuchowych dla osób niesłyszących, Naprawa okularów, 
Udzielanie informacji związanych z  naprawą i  konserwacją okularów, 
Budowa sklepów, 41 Edukacja, Usługi edukacyjne, Szkolenia eduka-
cyjne, Szkolenia biznesowe, Usługi szkolenia personelu, Organizacja 
warsztatów i  seminariów, Organizacja i  przeprowadzanie seminariów 
szkoleniowych, Szkolenia z zakresu optometrii, 44 Usługi okulistyczne, 
Diagnostyka okulistyczna, Zabiegi okulistyczne, Usługi ortooptyczne, 
Usługi optyczne, Badania optyczne, Dopasowywanie soczewek optycz-
nych, Usługi badania wzroku [zakłady optyczne], Dopasowywanie oku-
larów, Usługi informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych, Usługi 
optometryczne, Doradztwo związane z badaniem słuchu, Poradnictwo 
medyczne związane z utratą słuchu, Usługi przesiewowych badań wzro-
ku, Badanie słuchu 

(111) 356012 (220) 2022 02 21 (210) 540092
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) BOBOLANDIA AGNIESZKA KLUKA SPÓŁKA JAWNA,  
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOBOLANDIA PARK ROZRYWKI RODZINNEJ
(540) 

(591) czerwony, jasnoróżowy, zielony, żółty, różowy, 
pomarańczowy, jasnoniebieski, fioletowy, biały, czarny
(531) 04 05 21, 27 05 01, 27 05 02, 27 05 04, 29 01 15
(510), (511) 41 Usługi parków rozrywki, Prowadzenie parków rozrywki, 
Rozrywka w  postaci przejażdżek w  parkach rozrywki, Produkcja wy-
stępów w parkach rozrywki, Usługi w zakresie parków rozrywki i par-
ków tematycznych, Usługi rozrywkowe w postaci pokazów w parkach 
rozrywki, Usługi parków rozrywki z  motywami produkcji telewizyj-
nych, Usługi parków rozrywki z motywami filmowymi, Usługi parków 
rozrywki z motywami produkcji radiowych, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu w parkach rozrywki, Udostępnianie obiektów i sprzętu na po-
trzeby tematycznych parków rozrywki, Wesołe miasteczka, Usługi 
wesołych miasteczek, Usługi w zakresie rozrywki, Usługi rozrywkowe 
na  żywo, Usługi doradcze w  zakresie rozrywki, Usługi w  zakresie or-
ganizacji rozrywki, Usługi informacyjne związane z rozrywką, Świad-
czenie usług rozrywkowych dla dzieci, Usługi rozrywkowe związane 
z konkursami, Usługi agencji sprzedaży biletów na imprezy rozrywko-
we, Usługi w zakresie gier do celów rozrywkowych, Usługi rezerwacji 
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, Usługi rozryw-
kowe świadczone dla dzieci, Usługi dziecięcych placów zabaw, Udo-
stępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci 
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(111) 356013 (220) 2022 02 21 (210) 540104
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) MACHAIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krężoły (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) machAIR
(540) 

(591) ciemnoszary, szary, zielony
(531) 15 07 21, 26 13 25, 26 02 16, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 7 Sprężarki, Sprężarki powietrzne, Sprężarki gazu, Sprę-
żarki do  klimatyzatorów powietrza, Sprężarki do  urządzeń klima-
tyzacyjnych, Śrubowe sprężarki powietrzne, Sprężarki elektryczne, 
Sprężarki do regeneracji i recyklingu gazów chłodniczych, Sprężarki 
chłodnicze do instalacji chłodzących, Sprężarki doładowujące, Sprę-
żarki [maszyny], Sprężarki obrotowe, Elektryczne sprężarki rotacyjne, 
Obrotowe sprężarki powietrzne, Sprężarki chłodnicze do  instalacji 
grzewczych, Sprężarki odśrodkowe, 9 Sprężarki [elektryczne lub 
elektroniczne podzespoły], 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa 
sprężarek powietrza, osuszaczy chłodniczych sprężonego powie-
trza, narzędzi pneumatycznych, części narzędzi pneumatycznych, 
37 Serwis osuszaczy chłodniczych sprężonego powietrza, Naprawa 
i konserwacja sprężarek 

(111) 356014 (220) 2022 03 23 (210) 541359
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) KORCZAK MACIEJ, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUKO
(540) 

(531) 26 11 03, 27 05 01
(510), (511) 28 Szachownice, 35 Usługi prowadzenia punktów sprze-
daży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży wysyłkowej z szachowni-
cami, dekoracyjnymi artykułami wyposażenia wnętrz w tym: zegara-
mi, świecznikami, meblami 

(111) 356015 (220) 2022 03 29 (210) 541517
(151) 2022 08 10 (441) 2022 04 25
(732) MALINOWE HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MALINOWY DWÓR HOTEL MEDICAL SPA
(540) 

(591) błękitny, żółty, niebieski, biały
(531) 01 15 25, 07 05 15, 26 04 02, 26 04 22, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 43 Hotele, hostele i  pensjonaty, zakwaterowanie waka-
cyjne i turystyczne, 44 Usługi medyczne 

(111) 356016 (220) 2022 03 29 (210) 541518
(151) 2022 08 10 (441) 2022 04 25
(732) MALINOWE HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Solec-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MALINOWY RAJ MINERAL HOTEL
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 01 15 25, 07 05 15, 26 04 02, 26 04 22, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 43 Hotele, hostele i  pensjonaty, zakwaterowanie waka-
cyjne i turystyczne, 44 Usługi medyczne 

(111) 356017 (220) 2022 03 29 (210) 541527
(151) 2022 08 10 (441) 2022 04 25
(732) GRABOWSKI JAROSŁAW JERRIBO, Osiek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FP Francuskie perfumy
(540) 

(531) 26 04 03, 26 04 05, 26 04 11, 26 04 18, 27 05 01
(510), (511) 3 Perfumy, Perfumy w  płynie, Perfumy w  postaci stałej, 
Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Dyfuzory z patyczkami zapachowymi, 
Olejki do perfum i zapachów, Olejki zapachowe, Preparaty zapacho-
we, Środki perfumeryjne i  zapachowe, Zapachy, Zapachy do  ciała, 
35 Usługi handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące perfum, ekstraktów kwiato-
wych, olejków do  perfum i  zapachów, olejków zapachowych, pre-
paratów zapachowych, środków perfumeryjnych, zapachów, zapa-
chów do ciała, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych 
sieci komputerowych związane z preparatami zapachowymi 

(111) 356018 (220) 2022 03 29 (210) 541530
(151) 2022 08 10 (441) 2022 04 25
(732) BROWAR JAGIEŁŁO SPÓŁKA JAWNA, Pokrówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Magnus
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Czarne piwo [piwo ze sło-
du palonego], Piwo bezglutenowe, Piwo i piwo bezalkoholowe, Piwo 
i  produkty piwowarskie, Piwo jasne typu ale, Piwo o  smaku kawy, 
Piwo pełne jasne, Piwo pszeniczne 

(111) 356019 (220) 2022 02 05 (210) 539496
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 11
(732) KONSHURT M  KASPRZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Częstochowa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MK Pretendent
(540) 

(591) złoty, niebieski, czarny, biały
(531) 26 01 02, 26 01 03, 26 01 11, 26 01 16, 26 01 18, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 31 Karma dla kotów, Karma dla psów, Karma dla zwierząt 
domowych, Karmy i pasze dla zwierząt 

(111) 356020 (220) 2022 03 09 (210) 540762
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 04
(732) HULBERT DARREN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BO
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i  napojów dla gości w  restau-
racjach, Oferowanie żywności i  napojów w  restauracjach i  barach, 
Restauracje oferujące dania na  wynos, Usługi barów i  restauracji, 
Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracyjne, Usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, Oferowanie żywności i napojów dla gości, 
Przygotowywanie posiłków i napojów, Snack-bary, Usługi kateringo-
we, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność 

(111) 356021 (220) 2022 03 09 (210) 540763
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 04
(732) HULBERT DARREN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bŏ
(540) 

(531) 26 01 01, 26 01 03, 26 01 18, 27 05 01
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i  napojów dla gości w  restau-
racjach, Oferowanie żywności i  napojów w  restauracjach i  barach, 
Restauracje oferujące dania na  wynos, Usługi barów i  restauracji, 
Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracyjne, Usługi zaopatrze-
nia w żywność i napoje, Oferowanie żywności i napojów dla gości, 
Przygotowywanie posiłków i napojów, Snack-bary, Usługi kateringo-
we, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność 

(111) 356022 (220) 2022 02 08 (210) 539612
(151) 2022 08 11 (441) 2022 04 11
(732) HEATPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ARIA SOLANO
(510), (511) 11 Rury do kotłów grzewczych, Rury kotłowe centralnego 
ogrzewania, Rury będące częściami instalacji sanitarnych, Instalacje 
ogrzewania podłogowego, Elastyczne rury wchodzące w skład insta-
lacji wodociągowo-kanalizacyjnej, Instalacje do wentylacji, Instalacje 
do  rekuperacji ciepła z  powietrza, Rekuperatory, Generatory stru-
mienia powietrza, Dystrybutory powietrza, Instalacje do recyrkulacji 
powietrza, Urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza, Instalacje 
do filtrowania powietrza 

(111) 356023 (220) 2021 08 26 K (210) 541000
(151) 2022 08 11 (441) 2022 04 25
(732) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BEERCOIN
(510), (511) 16 Drukowane materiały promocyjne, Ulotki, Broszury, 
Drukowane materiały informacyjne, 28 Losy loteryjne, 32 Piwo, Piwo 
bezalkoholowe, Mieszaniny piwa i  napojów bezalkoholowych, 35 
Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi sprzedaży detalicznej i hurto-
wej: piwa, piwa bezalkoholowego, mieszanin piwa i napojów bezalko-
holowych, 41 Losowanie nagród [loterie], Organizowanie gier, konkur-
sów i loterii oraz imprez rozrywkowych, 43 Usługi restauracji i pubów 

(111) 356024 (220) 2022 03 17 (210) 541015
(151) 2022 08 11 (441) 2022 04 25
(732) SERWIS KOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SERWIS KOP
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 29 01 12, 27 05 05, 27 05 17, 15 07 03, 15 01 17
(510), (511) 4 Oleje silnikowe, Smary, 7 Chłodnice do silników, Dławnice 
[części maszyn], Dmuchawy [maszyny], Drzwi (Hydrauliczne urządzenia 
do  otwierania i  zamykania-) [części maszyn], Dźwigi, Dźwigi [urządze-
nia do  podnoszenia i  wyciągania], Filtry do  oczyszczania chłodzącego 
powietrza, do silników, Filtry powietrza do celów mechanicznych, Filtry 
powietrza do silników, Filtry powietrza do silników motocyklowych, Fil-
try powietrza do silników samochodowych, Gaźniki, Hydrauliczne napę-
dy do bram, Hydrauliczne zamknięcia drzwi, Klocki hamulcowe, inne niż 
do  pojazdów, Koła maszyn, Koła zębate będące częściami do  maszyn, 
Koła zębate do maszyn, Konwertory paliwa do silników spalinowych we-
wnętrznego spalania, Koparki (czerparki) [maszyny], Koparki do rowów, 
Koparki jednoczerpakowe mechaniczne, Korbowody do maszyn, moto-
rów i silników, Korby [części maszyn], Łańcuchy do podnośników [części 
maszyn], Łożyska [części maszyn], Łożyska do  wałów transmisyjnych, 
Łożyska kulkowe, Łożyska z automatycznym smarowaniem, Maszynowe 
koła zamachowe, Maszyny rolnicze, Mechanizmy sterownicze do  ma-
szyn i silników, Młotki [części maszyn], Narzędzia [części maszyn], Noże 
[części maszyn], Obudowy maszyn, Oczyszczacze powietrza [filtry] do sil-
ników, Osłony maszyn, Ostrza [części maszyn], Paski napędowe, inne niż 
do pojazdów lądowych, Pasy do maszyn, Pasy do prądnic, Pasy do silni-
ków, Pierścienie smarujące [części maszyn], Pierścienie tłokowe, Piły [ma-
szyny], Pneumatyczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi [czę-
ści maszyn], Pneumatyczne urządzenia uruchamiające, Podajniki [części 
maszyn], Podnośniki [urządzenia], Podstawy [statywy] maszyn, Pokrywy 
[części maszyn], Pokrywy [osłony, części maszyn], Pompy, Pompy [części 
maszyn lub silników], Pompy [maszyny], Przenośniki, Rozruszniki silni-
ków, Rury wydechowe do pojazdów lądowych, Silniki elektryczne do ma-
szyn, Silniki hydrauliczne, Silniki na sprężone powietrze, Silniki napędowe 
inne niż do pojazdów lądowych, Siłowniki hydrauliczne, Skrzynie biegów 
inne niż do pojazdów lądowych, Smarownice [części maszyn], Sprężarki 
[maszyny], Sprężyny [części maszyn], Sprzęgła stałe do maszyn, Sprzęgła, 
inne niż do  pojazdów lądowych, Spycharki, Świece zapłonowe do  sil-
ników, Świece żarowe do  silników Diesla, Szczęki hamulcowe do  ma-
szyn, Szczotki [części maszyn], Szpule [części maszyn], Taśmy przylepne 
do kół pasowych, Tłoki amortyzatorów tłokowych [części silników], Tłoki 
do amortyzatorów, Tłoki do cylindrów, Tłoki do silników, Tłumiki do sil-
ników, Tłumiki do wydechów, Tłumiki jako część układu wydechowego, 
Turbiny hydrauliczne, Turbiny, inne niż do  pojazdów lądowych, Turbo-
sprężarki, Ubijaki worków [maszyny], Uchwyty [części maszyn], Uchwyty 
do ostrzy [części maszyn], Uchwyty wiertarskie [części maszyn], Ugniatar-
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ki mechaniczne, Urządzenia zapłonowe do silników pojazdów lądowych, 
Wały korbowe, Windy i  podnośniki, Wtryskiwacze paliwa do  silników, 
Wyciągi [dźwigi], Zawory [części maszyn lub silników], Zawory klapowe 
[części maszyn], Zawory obsługiwane automatycznie poprzez pneuma-
tyczne urządzenia sterujące, Złącza uszczelniające [części silników], 9 
Akumulatory, elektryczne, do pojazdów, Alarmy antywłamaniowe, Alar-
my dźwiękowe, Cewki elektryczne, Kable elektryczne, Kable rozruchowe 
do  silników, Liczniki, Osłony kabli [przewody], Pierścienie kalibrujące, 
Prędkościomierze do  pojazdów, Programowalne urządzenia sterujące, 
Rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów, Tablice sterowni-
cze [elektryczność], Termostaty do pojazdów, Urządzenia do ładowania 
akumulatorów elektrycznych, Wskaźniki [elektryczność], Wskaźniki ci-
śnienia [rejestratory ciśnienia], Wskaźniki ciśnienia w zaworach, Wskaźni-
ki elektroniczne emitujące światło, Wskaźniki ilości, Wskaźniki nachylenia 
[spadku], Wskaźniki poziomu wody, Wskaźniki prędkości, Wskaźniki strat 
elektrycznych, Złącza do przewodów elektrycznych, Złącza elektryczne, 
11 Antyoślepieniowe urządzenia do samochodów [osprzęt do lamp], Fil-
try powietrza do  urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja klimatyzacyjna 
do pojazdów, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimaty-
zacji i oczyszczania powietrza, Lampy do kierunkowskazów do pojazdów 
silnikowych, Odmrażacze do pojazdów, Oświetlenie i reflektory do po-
jazdów, Pojazdy (Urządzenia oświetleniowe w-), Przeciwoślepieniowe 
urządzenia do  samochodów [osprzęt do  lamp], Reflektory, Reflektory 
do pojazdów, Samochody (Reflektory do-), Światła do pojazdów, Światła 
do samochodów, Urządzenia grzejne do odmrażania szyb w pojazdach, 
Urządzenia oświetleniowe, Żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, 
Żarówki oświetleniowe, 12 Alarmy antywłamaniowe do pojazdów, Amor-
tyzatory do samochodów, Amortyzatory zawieszenia w pojazdach, Dęt-
ki do opon pneumatycznych, Furgony [pojazdy], Hamulce do pojazdów, 
Karoserie pojazdów, Kierownice pojazdów, Kierunkowskazy do  pojaz-
dów lądowych, Klocki hamulcowe do pojazdów, Koła pojazdów, Korbo-
wody do pojazdów lądowych, inne niż części silników, Korki do zbiorni-
ków paliwa w pojazdach, Łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, 
Lusterka wsteczne, Mechanizmy napędowe do  pojazdów lądowych, 
Nadwozia samochodowe, Obręcze do piast kół, Obręcze kół pojazdów, 
Obudowy skrzyni biegów do  pojazdów lądowych, Ochronne pokrow-
ce do  pojazdów [ukształtowane], Okładziny hamulcowe do  pojazdów, 
Okładziny szczęk hamulcowych do pojazdów lądowych, Opony do kół 
pojazdów, Opony do pojazdów, Opony do samochodów, Osłony prze-
ciwsłoneczne do pojazdów, Pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojaz-
dach, Piasty kół pojazdów, Podnośniki ścianki tylnej skrzyni ładunkowej 
[części pojazdów lądowych], Poduszki powietrzne [urządzenia bezpie-
czeństwa w  samochodach], Podwozia samochodów, Pojazdy (Bagaż-
niki do-), Pojazdy [skutery] śnieżne, Pojazdy do  poruszania się drogą 
lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, Pojazdy elektryczne, Pojazdy 
silnikowe bez kierowcy [autonomiczne], Pojazdy trzy lub czterokołowe, 
Pojazdy zdalnie sterowane, inne niż zabawki, Pojazdy-chłodnie, Po-
krowce na kierownice pojazdów, Pokrowce na pojazdy [dopasowane], 
Pokrowce na siedzenia pojazdów, Pokrowce na siedzenia pojazdów [do-
pasowane], Pokrowce na siedzenia pojazdów [ukształtowane], Pokrowce 
na siedzenia samochodów, Pompy powietrzne [akcesoria do pojazdów], 
Przyczepy [pojazdy], Przyczepy do  pojazdów (Zaczepy, haki do-), Re-
sory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, Resory, sprężyny amortyzujące 
samochodowe, Samochody, Samochody kempingowe, Samochody 
osobowe, Siedzenia do pojazdów, Silniki do pojazdów lądowych, Silniki 
elektryczne do pojazdów lądowych, Silniki napędowe do pojazdów lą-
dowych, Skrzynie biegów do pojazdów lądowych, Skrzynie ładunkowe 
wywrotkowe do  ciężarówek, Sprzęgła do  pojazdów lądowych, Sygna-
lizatory jazdy wstecz do  pojazdów, Sygnalizatory skrętu w  pojazdach 
(kierunkowskazy), Szczęki hamulcowe do pojazdów, Szyby do pojazdów, 
Szyby przednie pojazdów, Tapicerka do pojazdów, Turbiny do pojazdów 
lądowych, Urządzenia przeciwoślepieniowe do  pojazdów, Wały napę-
dowe do  pojazdów lądowych, Wentyle do  opon pojazdów, Wojskowe 
pojazdy transportowe, Wolne koła do  pojazdów lądowych, Wózki jez-
dniowe widłowe, Wózki transportowe, Wózki używane do  sprzątania, 
Wycieraczki do  przednich szyb pojazdów [części pojazdów], Zderzaki 
do pojazdów, Złącza do przyczep, Złącza do przyczep do pojazdów, 16 
Wskaźniki do  pokazywania szczegółów na  tablicy, nieelektryczne, 17 
Materiały izolacyjne, Okładziny do sprzęgieł, Okładziny hamulców (Pół-
produkty na-), Pierścienie gumowe, Pierścienie wodoszczelne, Przewody 
giętkie do chłodnic pojazdów, Tuleje gumowe osłaniające części maszyn, 
Uszczelki gumowe, Zderzaki amortyzujące gumowe 

(111) 356025 (220) 2022 03 17 (210) 541042
(151) 2022 08 11 (441) 2022 04 25
(732) SIGNIUS SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kwalifikowany na selfie
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do  pobrania, Moduły pamię-
ci elektronicznych, Jednostki pamięci elektronicznych, Czytniki kart 
elektronicznych, Terminale elektronicznych płatności, Czytniki [sprzęt 
do przetwarzania danych], Oprogramowanie komputerowe systemów 
biometrycznych do  identyfikacji i  potwierdzania tożsamości osób, 
Oprogramowanie komputerowe, Platformy oprogramowania kom-
puterowego, Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane 
lub do  pobrania, Programy komputerowe, Programy komputerowe 
do przetwarzania danych, Programy komputerowe do pobrania, Pro-
gramy komputerowe nagrane, Programy komputerowe [oprogramo-
wanie do  pobrania], Programy komputerowe przechowywane w  for-
mie cyfrowej, Urządzenia do  szyfrowania danych, Nośniki informacji 
[elektryczne lub elektroniczne], Elektroniczne nośniki danych, Opro-
gramowanie komputerowe do  użytku jako interfejs programowania 
aplikacji (API), 35 Skomputeryzowana weryfikacja danych, 38 Usługi 
w  zakresie elektronicznego przesyłania dokumentów, Dostarczanie 
dokumentów online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, 
Elektroniczna transmisja danych i  dokumentów za  pomocą termina-
li komputerowych i  urządzeń elektronicznych, Elektroniczna trans-
misja danych i  dokumentów za  pomocą terminali komputerowych, 
Usługi komunikacyjne, mianowicie elektroniczna transmisja danych 
i  dokumentów pomiędzy użytkownikami komputerów, Przesyłanie 
informacji przez sieci komputerowe, Przesyłanie informacji przez sieci 
bezprzewodowe lub kablowe, Przesyłanie informacji cyfrowych, Usłu-
gi komunikacji komputerowej umożliwiające przesyłanie informacji, 
Transmisja plików cyfrowych, Transmisja plików danych, audio, wideo 
i multimedialnych, Transmisja plików danych, audio, wideo i multime-
dialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnianych za pomo-
cą transmisji strumieniowej przez światową sieć komputerową, Usługi 
komunikacji internetowej, 42 Usługi w zakresie identyfikacji użytkow-
ników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicz-
nego, Usługi w  zakresie szyfrowania i  dekodowania danych, Usługi 
szyfrowania danych, Przechowywanie dokumentów w formie elektro-
nicznej, Konwersja danych lub dokumentów na  formę elektroniczną, 
Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Opracowywanie projektów tech-
nicznych w  dziedzinie sprzętu i  oprogramowania komputerowego, 
Zarządzanie usługami w  zakresie technologii informacyjnych [ITSM], 
Usługi IT w celu ochrony danych, Usługi w zakresie technologii informa-
cyjnych, 45 Potwierdzanie tożsamości, Usługi w zakresie potwierdzania 
tożsamości, Uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości osoby 
[usługi potwierdzania tożsamości], Znakowanie dokumentów w  celu 
ich zabezpieczenia, Certyfikaty bezpieczeństwa do przygotowywania 
kart identyfikacyjnych, Uwierzytelnianie dokumentów prawnych 

(111) 356026 (220) 2022 03 19 (210) 541108
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 11
(732) MALITKA KONRAD, Ostrówiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeOrganic
(540) 

(591) zielony
(531) 05 03 11, 02 09 01, 27 05 01, 29 01 03
(510), (511) 1 Suplementy chemiczne wykorzystywane do produkcji wi-
tamin, Stabilizatory do witamin, Witaminy do użytku w produkcji farma-
ceutyków, Witaminy do użytku w produkcji żywności, Białka spożywcze 
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jako surowce, Białka spożywcze do konsumpcji przez człowieka [materiał 
surowy], Proteiny do  użytku w  produkcji suplementów diety, Proteiny 
do  użytku w  produkcji suplementów żywnościowych, Proteiny do  sto-
sowania w produkcji artykułów spożywczych, Proteiny do użytku w pro-
dukcji napojów, Proteiny pszeniczne do użytku przemysłowego, Proteiny 
do użytku w przemyśle, Proteiny dla przemysłu spożywczego, Proteiny 
surowe, Proteiny do artykułów spożywczych dla ludzi tworzące emulsje 
w procesie produkcyjnym, Proteiny do artykułów spożywczych dla ludzi 
tworzące żele jako część procesu produkcji, 5 Suplementy żywnościowe, 
Suplementy odżywcze, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety 
dla zwierząt, Preparaty witaminowe, Dodatki witaminowe, Preparaty za-
wierające witaminę K, Suplementy diety składające się z witamin, Suple-
menty do celów medycznych, Dietetyczne, funkcjonalne i wzbogacane 
w substancje odżywcze, Suplementy do celów niemedycznych na bazie 
witamin, składników mineralnych, mikroelementów, Artykuły spożywcze 
dietetyczne, funkcjonalne i wzbogacane w substancje odżywcze do ce-
lów niemedycznych na bazie witamin, składników mineralnych, mikroele-
mentów, Suplementy witaminowe, Suplementy mineralne, Suplementy 
witaminowo-mineralne, Żywność związana ze specjalną dietą do celów 
medycznych, Wyroby cukiernicze do celów leczniczych, Napoje lecznicze, 
Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Dietetyczne napoje do celów 
medycznych, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Tabletki wzbogacone 
w witaminy i minerały, Suplementy diety, Leki, Środki spożywcze specjal-
nego przeznaczenia medycznego, 30 Płatki zbożowe, Zbożowe artykuły 
śniadaniowe, Płatki zbożowe gotowe do spożycia, Kaszka z mąki ryżowej, 
Śniadaniowe płatki ryżowe, 31 Nieprzetworzona pszenica, Nieprzetwo-
rzona cukinia, Nieprzetworzona cebula, Nieprzetworzona kapusta, Nie-
przetworzona spirulina, Nieprzetworzona gryka, Nieprzetworzona komo-
sa ryżowa, Nieprzetworzona sałata morska [algi aosa], Nieprzetworzona 
miłka abisyńska (teff), Nieprzetworzona fasola, Nieprzetworzona pigwa, 
Nieprzetworzona kukurydza, Kukurydza (nieprzetworzona) 

(111) 356027 (220) 2022 03 19 (210) 541109
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 11
(732) MALITKA KONRAD, Ostrówiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) anVITion
(540) 

(591) czarny, zielony
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne i  weterynaryjne, Środki sa-
nitarne do  celów medycznych, Substancje dietetyczne do  celów 
leczniczych, Żywność dla niemowląt, Plastry, opatrunki gipsowe, 
materiały opatrunkowe, Materiały do  plombowania zębów, woski 
dentystyczne, Środki odkażające, Środki do  zwalczania robactwa, 
Fungicydy, Herbicydy, 30 Kawa, Herbata, Kakao, Cukier, Ryż, Tapioka, 
Sago, Kawa nienaturalna, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, Wyroby 
cukiernicze i słodycze, Lody, Miód, Melasa-syropy, Drożdże, Proszek 
do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, Sosy-przyprawy, Przyprawy, Lód, 
31 Produkty rolne, Ogrodnicze, Leśne oraz ziarna nie ujęte w innych 
klasach, Żywe zwierzęta, Świeże owoce i warzywa, Nasiona, Natural-
ne rośliny i kwiaty, Karma dla zwierząt, Słód 

(111) 356028 (220) 2022 03 08 (210) 540720
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 11
(732) CHECK SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stanisławów Drugi (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Beauty CHECK
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 26 01 03, 24 17 02, 24 17 20, 27 05 01, 29 01 12

(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do sterowania i zarzą-
dzania aplikacjami serwerów dostępowych, Urządzenia nawigacyjne, 
naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, 
Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne 
i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyj-
ne, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Dane zapisane elektro-
nicznie z  Internetu, Karty zawierające elektronicznie zarejestrowane 
dane, Karty interfejsowe do  urządzeń przetwarzających dane, Ob-
wody elektroniczne zawierające zaprogramowane dane, Urządzenia 
przechwytujące dane, 42 Umożliwianie tymczasowego użytkowania 
oprogramowania komputerowego online, nie do pobrania, do użyt-
ku w aplikacjach do monitorowania nadawania, Usługi pomocy tech-
nicznej związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, 
Usługi projektowania, Usługi w zakresie projektowania, Usługi w za-
kresie technologii informacyjnych, Usługi naukowe i technologiczne, 
Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości 

(111) 356029 (220) 2022 03 14 (210) 540913
(151) 2022 08 01 (441) 2022 04 04
(732) ATM GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielany Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAK URATOWAĆ MAMĘ
(540) 

(591) biały, złoty, czerwony
(531) 27 05 01, 27 05 02, 27 05 17, 29 01 13
(510), (511) 16 Fotografie, materiały biurowe, książki, komiksy, 18 Wa-
lizy i  torby podróżne, parasolki, parasole (duże) i  laski, 21 Przybory 
kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, wyroby szkla-
ne, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, 25 Odzież, 
obuwie, nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, artykuły sportowe i gim-
nastyczne nie ujęte w  innych klasach, Ozdoby choinkowe, 38 Tele-
komunikacja, 41 Nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe 
i kulturalne 

(111) 356030 (220) 2022 03 14 (210) 540918
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 04
(732) ATM GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA, Bielany Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Złote Krople
(540) 

(591) żółty
(531) 27 05 01, 27 05 17, 29 01 02
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne i  weterynaryjne, plastry, 
materiały opatrunkowe, środki odkażające, 13 Sztuczne ognie, 16 
Fotografie, materiały biurowe, 28 Gry i zabawki, artykuły sportowe 
i  gimnastyczne nie  ujęte w  innych klasach, ozdoby choinkowe, 29 
Produkty mleczne, 30 Wyroby cukiernicze i  słodycze, lody, miód, 
melasa, 32 Piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezal-
koholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty 
do produkcji napojów, 38 Telekomunikacja, 41 Nauczanie, kształce-
nie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne 

(111) 356031 (220) 2022 02 11 (210) 539745
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN
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(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 09 01 10, 26 11 01, 26 11 25, 27 05 01, 29 01 11
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie) 

(111) 356032 (220) 2022 02 11 (210) 539747
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN POLSKA AKADEMIA NAUK
(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 09 01 10, 26 11 01, 26 11 25, 27 05 01, 29 01 11
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie) 

(111) 356033 (220) 2022 05 09 (210) 542844
(151) 2022 10 05 (441) 2022 06 20
(732) ANDRZEJEWSKI TOMASZ, ANDRZEJEWSKI KRZYSZTOF 
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S O S  SEA OF SWEETS
(540) 

(531) 01 03 02, 01 15 24, 18 03 07, 15 07 07, 08 01 23, 24 17 02, 27 05 01
(510), (511) 30  Cukierki, Karmelki, Pastylki [wyroby cukiernicze], Pra-
linki, Pomadki [cukierki], Żelki, Pianki, Wyroby cukiernicze, Ciasta, 
Ciasteczka, Ciastka, Czekolada, Guma do  żucia, Słodycze w  postaci 
musów, Lody spożywcze, Jogurt mrożony [lody spożywcze], Sorbety, 
Słodycze owocowe, Sosy i galaretki owocowe [słodycze], Musy cze-
koladowe, Orzechy w czekoladzie, Napoje czekoladowe z mlekiem, 
Napoje na  bazie kakao, Napoje na  bazie kawy, Kawa, Herbata, 35 
 Sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz pośrednictwo handlowe w sprze-
daży detalicznej i hurtowej, w tym za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej oraz innych środków komunikacji w zakresie towarów: 
cukierki, karmelki, pastylki, pralinki, pomadki, żelki, pianki, wyroby 
cukiernicze, ciasta, ciasteczka, ciastka, czekolada, guma do  żucia, 
słodycze w postaci musów, lody spożywcze, jogurt mrożony, sorbe-
ty, słodycze, sosy i galaretki owocowe, musy czekoladowe, orzechy 
w czekoladzie, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje na bazie ka-
kao, napoje na bazie kawy, kawa, herbata, napoje, aperitify i koktajle 

bezalkoholowe, napoje energetyzujące i  izotoniczne, soki, nektary 
i  syropy owocowe, soki warzywne, piwo, alkohole wysokoprocen-
towe, napoje alkoholowe, napoje na bazie wina, arak, brandy, cydr, 
dżin, rum, sake, whisky, wino, wódka, koktajle, likiery, miód pitny, 
Usługi sprzedaży za  pośrednictwem sklepu internetowego online 
związane ze słodyczami, wyrobami cukierniczymi, napojami, piwem 
i napojami alkoholowymi 

(111) 356034 (220) 2022 05 18 (210) 543152
(151) 2022 09 27 (441) 2022 06 13
(732) CIESIELSKI RAFAŁ HONEY MIRACLE, Żyrardów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Honey MIRACLE
(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 26 05 04, 26 11 08, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki naturalne, 
Kosmetyki organiczne, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki do pielęgnacji 
skóry, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki do pielęgnacji urody, 
Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy do mycia, Mydła w kremie, Krem 
pod oczy, Kremy na noc, Kremy do twarzy, Kremy do rąk, Kremy ujędrnia-
jące skórę, Kremy na dzień, Kremy ochronne, Kremy nawilżające, Kremy 
ujędrniające ciało, Kremy i balsamy do opalania, Kremy do twarzy i ciała, 
Kremy, emulsje i żele nawilżające, Maseczki do ciała w kremie, Kremy od-
żywcze, Kremy do pielęgnacji włosów, Balsam odżywczy, Balsamy oczysz-
czające, Balsamy do włosów, Balsamy do rąk, Balsamy do ciała, Mydła i żele, 
Żel pod prysznic i do kąpieli, Żele do twarzy, Żele pod oczy, Żele oczysz-
czające, Płyny pielęgnacyjne, Płyny do  włosów i  ciała, Mydła w  płynie 
do rąk i twarzy, Pieniące się płyny do kąpieli, Płyny do oczyszczania skóry, 
Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Płyny pielęgnacyjne do włosów, Mydła, 
Mydła do rąk, Mydła do pielęgnacji ciała, Emulsje do ciała, Emulsje wygła-
dzające do skóry, Szampony, Szampony do włosów, Szampony z odżywką 
do włosów, Odżywki do włosów, Odżywki pielęgnacyjne do włosów, Od-
żywki nawilżające do włosów, Olejki do masażu twarzy, Olejki do masażu 
ciała, Olejki do ciała i twarzy, Olejki do włosów, Olejki do odżywiania wło-
sów, Peelingi do twarzy [kosmetyki], Kosmetyczne peelingi do ciała, Pian-
ki [kosmetyki], Płyny do demakijażu, Toniki [kosmetyki], Toniki do twarzy 
[kosmetyki], Serum pielęgnacyjne, Serum do włosów, Pianka pod prysznic 
i do kąpieli, Pianki oczyszczające, Masła do twarzy i ciała, Masło do rąk i cia-
ła, Mgiełki do ciała, 35 Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłko-
wej artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sklepów detalicznych 
online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi 

(111) 356035 (220) 2022 01 04 (210) 538393
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) RAK MAGDALENA, Kozy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MU MANUFAKTURA URODY fryzjerstwo & kosmetyka
(540) 

(591) złoty, czarny
(531) 27 05 01, 27 05 19, 29 01 12
(510), (511) 44 Usługi fryzjerskie, Usługi kosmetyczne 
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(111) 356036 (220) 2022 03 07 (210) 540688
(151) 2022 08 03 (441) 2022 04 19
(732) SAM34 MAREK THEUS SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Merkus ZNAMY SIĘ
(540) 

(591) granatowy
(531) 26 11 01, 26 11 12, 27 05 01, 27 05 11, 29 01 11
(510), (511) 16 Wyroby z papieru, kartonu, tektury i podobnych mate-
riałów celulozo pochodnych takie zwłaszcza jak: adresarki, akwaforty 
dla grafiki, akwarele jako grafiki do powielania, akwarele jako obrazy 
w malarstwie, albumy, almanachy, Aparatura i urządzenia do introliga-
torstwa jako sprzęt biurowy, Aparaty do wykonywania winiet z masy 
papierowej, Aparaty i maszyny do powielania, Aparaty ręczne do ety-
kietowania, Arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, Arkusze 
z  wiskozy do  zawijania i  pakowania, Artykuły biurowe z  wyjątkiem 
mebli, Artykuły papiernicze, Atlasy, Atrament, Kamień atramentowy, 
Zbiorniczki z atramentem, Atramentowe wkłady, Atrament korektor-
ski stosowany w heliografii, Bibuły, Bielizna stołowa papierowa, Bilety, 
Blankiety, Bloczki do pisania, Bloczki do pisania notatek, Bloki do pisa-
nia konferencyjne i biurowe, Bloki do pisania ozdobne listowe, Bloki 
rysunkowe jako materiały piśmienne, Bloki rysunkowe, Bloki technicz-
ne, Błony z tworzyw sztucznych, Błony samoprzyczepne, Błony roz-
ciągliwe do  termo paletyzacji, Broszury, Chorągiewki i  proporczyki 
papierowe reklamowe, Chromolitografie, Chusteczki do  demakijażu 
papierowe, Chusteczki do nosa papierowe, Cyfry jak czcionki drukar-
skie, Cyrkle kreślarskie, Czasopisma i  periodyki, Czcionki jako cyfry 
i litery, Czcionki drukarskie, Czcionki ze stali, Deski do rysowania, De-
ski kreślarskie, rysownice, Diagramy, Dozowniki taśmy przylepnej jako 
artykuły biurowe, Drukarki przenośne jako artykuły biurowe lub ręcz-
ne etykieciarki, Druki, Dzieła sztuki litograficzne, Dzieła sztuki rytow-
nicze, Dziurkacze jako artykuły biurowe, Ekierki, Emblematy papiero-
we, Pieczęcie papierowe, Etui na  pióra, Etykiety nie  z  materiału 
tekstylnego, Farba drukarska, Farby drukarskie korekcyjne stosowane 
w heliografii, Filtry do kawy papierowe, Folia z tworzywa sztucznego 
do pakowania, Folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza 
do  pakowania lub zabezpieczania w  transporcie, Formularze jako 
blankiety, Druki, Fotografie, Fotograwiura, Gazety, Gilotynki do papie-
ru jako artykuły biurowe, Glina do modelowania, Globusy ziemskie, 
Gluten jako klej do papieru lub do użytku domowego, Grafiony, Grafi-
ty do ołówków, Gumki do ścierania, Gumki do ścierania tablic do pisa-
nia, Indeksy, Skorowidze, Kalendarze, Kalendarze z kartkami do zdzie-
rania, Kalka rysunkowa, Kalka techniczna, Kalkomanie, Kałamarze, 
Kamienie litograficzne, Kartki z życzeniami okolicznościowe, Karton, 
Karty, karty indeksowe, karty muzyczne z życzeniami, Karty poczto-
we, Karty indeksowe, Karty muzyczne z życzeniami, Karty pocztowe, 
Karty zawiadomienia jako artykuły piśmienne, Kasetki ozdobne 
na papeterię jako artykuły biurowe, Kasetki na stemple, Pieczątki, Ka-
talogi, Klajstry, Kleje mączne do papieru lub do użytku domowego, 
Klamry i zaciski do papieru, Kleje do materiałów papierniczych oraz 
innych materiałów piśmiennych lub do  użytku domowego, Kusze 
do adresów, Klisze drukarskie, Kokardy papierowe, Komiksy, Konfetti, 
Koperty jako artykuły piśmienne, Koperty na butelki z kartonu lub pa-
pieru, Korektory, Płyny korekcyjne jako artykuły biurowe, Kosze na li-
sty, Kreda do pisania, Kreda do znakowania, Kreda krawiecka, Krzywiki, 
Książki, Kulki do piór kulkowych, Lak do pieczętowania, Linijki, Litogra-
fie, Makiety architektoniczne, Obrazy oprawione lub nie  oprawione, 
Mapy, Materiał do powlekania wykonany ze skrobi lub krochmalu, Ma-
teriały do  introligatorstwa, Materiały do  modelowania, Materiały 
do  nauczania z  wyjątkiem aparatów, Materiały do  pieczętowania 
do  użytku piśmiennego, Materiały drukowane, Materiały filtracyjne 
papierowe, Bibuła, Materiały fotograficzne, Naklejki adresowe, Nalep-
ki, Naklejki jako materiały piśmienne, Nawilżacze jako artykuły biuro-
we, Niszczarki dokumentów do użytku biurowego, Notatniki, Notesy, 
Obrusy papierowe, Obwoluty na  luźne kartki, Obwoluty papierowe 
na  dokumenty, Papier, Papier do  elektrokardiografów, Papier do  ko-
piowania dla materiałów piśmiennych, Papier do  maszyn rejestrują-

cych, Papier do pakowania, Papier do pisania, Papier do pisania listów, 
Papier do  radiogramów, Papier filtracyjny, Papier higieniczny, Papier 
listowy, Papier mâché, Papier pakowy, Papier parafinowany, Papier 
pergaminowy, Papier przebitkowy stosowany w materiałach piśmien-
nych, Papier srebrny, Papier świecący, Papier toaletowy, Papier w arku-
szach jako artykuły piśmienne, Papier Xuan do chińskiego malarstwa 
i kaligrafii, Papier z miazgi drzewnej, Papiernicza miazga, Pastele jako 
kredki, Pędzle, Pędzle dla malarzy, Pielucho-majtki niemowlęce z pa-
pieru lub celulozy jednorazowe, Pinezki, Pióra, Pióra jako artykuły biu-
rowe, Pióra wieczne, Pióra ze stali, Pióra do rysowania, Piórniki, Plakaty, 
Plansze, Plany, Podręczniki jako książki, Prospekty, Publikacje, Pudełka 
kartonowe lub papierowe, Rejestry, Księgi główne jako książki, Reper-
tuary, Rozkłady jazdy, Ręczniki papierowe, Rolety papierowe, Rolki 
do taśm barwiących, Segregatory jako artykuły biurowe, Serwetki sto-
łowe papierowe, Serwetki toaletowe papierowe, Skoroszyty na doku-
menty, Spinacze biurowe, Wydruki programów komputerowych, Ze-
szyty, Znaczki pocztowe, Zszywacze jako artykuły biurowe, Zszywki 
biurowe, Żetony kontrolne, 35 Usługi administrowania w działalności 
handlowej innej, niż hotelowa, Usługi agencji eksportu i importu towa-
rów i usług, Usługi agencji informacji handlowej, Usługi agencji rekla-
mowej, Usługi analizy kosztów, Usługi aukcji publicznych, Usługowe 
badania i poszukiwania w działalności gospodarczej, Usługi badania 
opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności go-
spodarczej, Usługi biura pośrednictwa pracy, Usługi dekorowania wy-
stawi sklepowych, Usługi doboru personelu za  pomocą metod psy-
chotechnicznych, Doradztwo dotyczące organizowania działalności 
gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności go-
spodarczej, Doradztwo w  sprawach zarządzania personelem, Usługi 
dystrybucji materiałów reklamowych, w  tym próbek, druków, pro-
spektów, broszur, Usługi ekspertyz w zakresie działalności gospodar-
czej, Usługi fotokopiowania, Usługowa informacja o  działalności go-
spodarczej, Usługi informacji statystycznej, Usługi komputerowego 
zarządzanie plikami, Usługi wynajmu manekinów do celów reklamo-
wych i promowania sprzedaży, Usługi marketingu, Usługowa obróbka 
tekstów, Usługi organizowania targów w celach handlowych lub rekla-
mowych, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamo-
wych, Usługi pokazu towarów, Pomoc w  prowadzeniu działalności 
gospodarczej, Pośrednictwo pracy, Usługi powielania dokumentów, 
Usługi pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, Pozyski-
wanie informacji o działalności gospodarczej, Usługi prognoz ekono-
micznych, Usługi promocji sprzedaży, Usługi prowadzenia ksiąg, Usłu-
gi przetwarzania danych i  zarządzanie nimi, Usługi przygotowania 
listy płac, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Usługi publikowa-
nia tekstów reklamowych, Usługi rachunkowości, Usługowa reklama, 
Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklamy korespon-
dencyjne, Reklamy prasowe, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, 
Usługowa rekrutacja personelu, Usługi rozlepiania plakatów rekla-
mowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, w tym ulo-
tek, prospektów druków, próbek, Rozpowszechnianie ogłoszeń re-
klamowych, Usługi dystrybucji próbek, Usługi służb informacyjnych, 
Usługowe sondaże opinii, Usługi sortowania danych w bazach kom-
puterowych, Usługi sporządzania wyciągów z kont, Usługowa syste-
matyzacja danych dla i w komputerowych bazach danych, Usługi te-
lefonicznego udzielania informacji dla nieobecnych abonentów, 
Usługi uaktualniania materiałów reklamowych, Usługi doradcze 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi prenume-
raty i dostarczania czasopism, Usługi sekretarskie, Usługi w zakresie 
maszynopisania komputerowego, Usługi w zakresie przeglądu prasy, 
Usługi w  zakresie stenografii, Usługi w  zakresie zaopatrzenia osób 
trzecich poprzez zakupy produktów, usług dla innych przedsię-
biorstw, Usługi związane z  przenoszeniem przedsiębiorstw, Usługi 
weryfikacji rachunków, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich 
środkach przekazu, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń 
lub reklam, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Wypoży-
czanie fotokopiarek, Wypożyczanie maszyn i urządzeń dla biura, Wy-
pożyczanie materiałów reklamowych  Wypożyczanie urządzeń i wy-
posażenia biurowego, Usługi wyszukiwania informacji w  plikach 
Komputerowych, Wyszukiwanie w  komputerowych bazach danych, 
Usługi zarządzania w  działalności handlowej, Zarządzanie zbiorami 
informatycznymi, Usługi zgrupowania na rzecz osób trzecich różnych 
towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te to-
wary w centrum handlowym, hipermarkecie, supermarkecie, hurtow-
ni, sklepie, z  katalogu różnych artykułów, na  stronie internetowej, 
za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu 
tele zakupów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używa-
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jąc środków telekomunikacji, Informacja o  powyższych usługach, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie produktów delikatesowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w  związku z  owocami morza, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprze-
daży detalicznej w  związku z  mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  piwem  Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  tyto-
niem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczy-
mi, 36 Usługi analizy kosztów, Usługi weryfikacji rachunków, Usługi 
administrowania nieruchomościami, Usługi agencji celnej, Usługi 
agencji kredytowej, Usługi agencji windykacji wierzytelności, Usługi 
na  rzecz innych przedsiębiorstw w  zakresie analizy poprawności 
ich  obrotów finansowych oraz trafności podejmowanych zamierzeń 
inwestycyjnych i  gospodarczych, Usługi doradztwa finansowego, 
Usługi doradztwa w  prawach ubezpieczeniowych, Usługi dzierżawy 
ruchomości, Usługi ekspertyzy dla celów wzajemnego rozliczanie się 
podmiotów gospodarczych, oraz ekspertyzy podatkowe dla potrzeb 
podmiotów gospodarczych, Usługi na rzecz osób trzecich polegające 
na  udzielaniu gwarancji w  formie kaucji, Informacja o  ubezpiecze-
niach, Usługi notowań giełdowych, Obsługa kart debetowych, Obsłu-
ga kart kredytowych, Usługi organizacji zbiórek, Usługi organizowania 
funduszy na cele dobroczynne, Usługi szacowania i wyceny majątku 
nieruchomego, Usługi na  rzecz osób trzecich szacowania wartości 
materialnych i nie materialnych dla celów fiskalnych, Usługi sponsoro-
wania finansowego, Wycena antyków, Wycena biżuterii, Wycena dzieł 
sztuki, Wycena nieruchomości, Wycena w zakresie ubezpieczeń, Usłu-
gi zbiórki funduszy na  cele dobroczynne, Informacja o  powyższych 
usługach, 37 Budowa, konserwacja i  naprawy maszyn, urządzeń 
i sprzętu, Budowa pawilonów i sklepów Targowych, Czyszczenie bu-
dynków od wewnątrz, Czyszczenie budynków od zewnątrz, Czyszcze-
nie maszyn, odzieży, okien, pojazdów, Deratyzacja, dezynfekcja, Eli-
minacja zakłóceń w  instalacji elektrycznej, Instalowanie i  naprawy 
alarmów przeciw włamaniom, Instalowanie i  naprawy urządzeń 
grzewczych, Instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, Insta-
lowanie i naprawy urządzeń do nawadniania, Instalowanie i naprawy 
wind i podnośników, Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyza-
cyjnych, Instalowanie, konserwacja i  naprawy komputerów, Instalo-
wanie, konserwacja oraz naprawy biurowych maszyn i urządzeń, Izo-
lowanie budynków, Konserwacja mebli, Montaż rusztowań, Mycie 
pojazdów i maszyn beznapędowych, Mycie samochodów, Pranie tka-
nin, Usługi nadzoru budów lanego, Obsługa i naprawy samochodów, 
Regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, Rozbiórka 
budynków, Stacje obsługi samochodów, Usługi tankowania paliw, 
Układanie nawierzchni drogowych, Usługi budowlane, Usługi dekar-
skie, Usługi hydrauliczne, Usługi elektroinstalacyjne, Usługi budowy 
instalacji wodnych i kanalizacyjnych, Usługi budowy instalacji odgro-
mowych, Usługi budowy i instalacji burzowych, Usługi budowy insta-
lacji telekomunikacyjnych, Usługi uszczelniania budynków, Wynajem 
budowlanego sprzętu, Wynajem buldożerów, Wynajem koparek, Wy-
najem sprzętu do oczyszczania dróg, Wynajem żurawi, Wulkanizacja 
zużytych opon pojazdów drogowych, Informacja o powyższych usłu-
gach, 39 Transport, magazynowanie, składowanie, zbiórka, konfekcjo-
nowanie i  pakowanie, oraz rozpakowywanie towarów, Dostarczanie 
przesyłek, dostarczanie towarów, dostarczanie towarów zamówio-
nych korespondencyjnie, Dystrybucja energii innej niż prąd elektrycz-
ny, Dystrybucja gazet, dystrybucja korespondencji i przesyłek, dystry-
bucja paczek, Dystrybucja prądu elektrycznego, Dystrybucja wody, 
Usługi frachtu, Holowanie, Informacja o możliwościach magazynowa-
nia, Informacja o  możliwościach składowania, Informacja o  transpo-
rcie, Usługowe magazynowanie elektronicznych nośników danych lub 
dokumentów, Maklerstwo transportowe, Usługowy pilotaż, Usługi 
osób towarzyszących w czasie podróży, Pomoc drogowa w przypadku 
awarii samochodu, Przeprowadzki, Rezerwacja miejsc na podróż, Re-
zerwacja transportu, Rezerwowanie miejsc na  wycieczki, Transport 
przedmiotów wartościowych, Usługi kurierskie, Usługi tranzytowe, 
Usługi w  zakresie nawigacji, Usługi w  zakresie ratownictwa, Usługi 
związane z  parkowaniem samochodów, Usługi związane z  logistyką 
przeprowadzek osób i  podmiotów gospodarczych, Wynajmowanie 
garaży i magazynów, Wynajmowanie miejsc parkingowych, Wynajmo-
wanie powierzchni na  salony samochodowe, Wynajmowanie po-
wierzchni w salonach samochodowych, Wynajmowanie statków, Wy-
najmowanie wagonów, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, 
Wypożyczanie lodówek handlowych lub magazynowych, Wypożycza-
nie pojazdów, Wypożyczanie samochodów, Informacja o powyższych 

usługach, 41 Nauczanie, kształcenie, organizacja kongresów, konfe-
rencji, seminariów, sympozjów, zjazdów i szkoleń, warsztatów robo-
czych, targów, wystaw, Agencje wynajmowania modeli do pozowa-
nia artystom, Chronometria na  imprezach sportowych, Doradztwo 
zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, Usługowa organizacja 
działalności sportowej i kulturalnej, Usługi foto reportażowe i video 
reportażowe, Usługi informacji i dostępnych ofertach edukacyjnych, 
Kształcenie praktyczne kursy korespondencyjne w  tematyce zama-
wianej, Usługi wesołych miasteczek lunaparków, Usługi mi  kro-wy-
dawnictw niskonakładowych i bezdebitowych, Usługi montażu pro-
gramów radiowych i  telewizyjnych, Montaż taśm wideo, Usługi 
muzealnicze, Nauczanie korespondencyjne, Nauczanie religii i etyki, 
Obozy sportowe, obozy wakacyjne, Usługi organizowania rozrywki 
i zabawy, Obsługa gier innych niż hazardowe w systemie on-line lub 
w sieci informatycznej, Obsługa pól golfowych, Obsługa on-line pu-
blikacji elektronicznych wrażliwych (kodowanie plików nieprzesyłal-
nych), Obsługa sal kinowych, Obsługa salonów gier, Obsługa urzą-
dzeń sportowych, Organizacja wystaw związanych z  kulturą lub 
edukacją, Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywko-
wych, Organizowanie konkursów piękności, Organizowanie loterii, 
Usługi pisania scenariuszy imprez rozrywkowych, sportowych i rekre-
acyjnych, Planowanie przebiegu przyjąć, Produkcja filmów, Produkcja 
filmów na taśmach wideo, Organizacja, reżyseria i prowadzenie przed-
stawień teatralnych, Prowadzenie przedszkoli, Publikacja elektronicz-
na on-line książek i periodyków, Publikowanie książek, Publikowanie 
tekstów innych niż teksty reklamowe, Radiowe programy rozrywkowe, 
Realizacja spektakli, Rezerwowanie miejsc na spektakle, Sporządzanie 
napisów dla kinematografii, Usługi prowadzenia pedagogicznych 
sprawdzianów wiedzy innych niż dla celów konkursów i quizów, Studia 
filmowe, Studia nagrań, Prowadzenie szkoły z internatem, Telewizyjne 
programy rozrywkowe, Tłumaczenia, Tłumaczenie języka migowego, 
Tresura zwierząt, Usługi artystów teatralnych, Usługi instruktorów gim-
nastyki, Usługi klubowe, Usługi orkiestry w  repertuarze dedykowa-
nym, Usługi reporterskie, Usługi związane z klubami zdrowia i popra-
wy kondycji, Usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, 
Usługi użytkowania sal kinowych i projekcyjnych video, Usługi mikro-
filmowania i  digitalizowania zbiorów analogowych, Wynajmowanie 
kortów tenisowych, Wynajmowanie stadionów, Wypożyczanie apara-
tów, sprzętu, i oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie apa-
ratury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewi-
zyjnych, Wypożyczanie dekoracji do  spektakli, Wypożyczanie 
dekoracji teatralnych, Wypożyczanie filmów dla kin, Wypożyczanie 
kamer video, Wypożyczanie kaset video, Wypożyczanie książek analo-
gowych i audiobooków, Wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjąt-
kiem pojazdów, Organizowanie i  prowadzenie seansów tańca towa-
rzyskiego w celach rehabilitacyjnych i rekreacyjnych, Organizowanie, 
programowanie i  prowadzenie wyspecjalizowanych ćwiczeń typu 
„mama i dziecko”, Organizowanie, programowanie i prowadzenie wy-
specjalizowanych ćwiczeń dla kobiet w ciąży, Organizowanie, progra-
mowanie i  prowadzenie wyspecjalizowanych ćwiczeń dla mężczyzn 
w  podeszłym wieku typu słów mix, Informacja o  powyższych usłu-
gach, 43 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostar-
czania żywności i napojów, Usługi doradcze dotyczące żywności 

(111) 356037 (220) 2022 02 11 (210) 539749
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN POLISH ACADEMY OF SCIENCES
(540) 

(591) ciemnoniebieski
(531) 09 01 10, 26 11 01, 26 11 25, 27 05 01, 29 01 11
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie) 
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(111) 356038 (220) 2022 02 11 (210) 539750
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN
(540) 

(591) niebieski
(531) 09 01 10, 26 11 01, 26 11 25, 27 05 01, 29 01 11
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie) 

(111) 356039 (220) 2022 02 11 (210) 539751
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN POLSKA AKADEMIA NAUK
(540) 

(591) niebieski
(531) 09 01 10, 26 11 01, 26 11 25, 27 05 01, 29 01 11
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie) 

(111) 356040 (220) 2022 02 11 (210) 539752
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN
(540) 

(591) biały, czarny
(531) 09 01 10, 26 11 01, 26 11 25, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie) 

(111) 356041 (220) 2022 02 11 (210) 539753
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN POLSKA AKADEMIA NAUK

(540) 

(591) czarny, biały
(531) 09 01 10, 26 11 01, 26 11 25, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie) 

(111) 356042 (220) 2022 02 11 (210) 539754
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN POLISH ACADEMY OF SCIENCES
(540) 

(591) biały, czarny
(531) 09 01 10, 26 11 01, 26 11 25, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie) 

(111) 356043 (220) 2022 02 11 (210) 539797
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN POLISH ACADEMY OF SCIENCES
(540) 

(591) czarny
(531) 09 01 10, 26 11 01, 26 11 25, 27 05 01, 29 01 08
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie) 

(111) 356044 (220) 2022 02 01 (210) 539334
(151) 2022 08 04 (441) 2022 04 19
(732) EWOXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Rzgów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROMERON PERFUMY
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne i zapachowe, Produkty perfume-
ryjne, olejki eteryczne, Perfumy, Perfumy w  płynie, Perfumy w  po-
staci stałej, Preparaty do  odymiania [perfumy], Ekstrakty kwiatowe 
[perfumy] 
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(111) 356045 (220) 2022 02 01 (210) 539338
(151) 2022 08 04 (441) 2022 04 19
(732) EWOXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Rzgów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROMERON
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne i zapachowe, Produkty perfumeryj-
ne, olejki eteryczne, Perfumy, Perfumy w płynie, Perfumy w postaci sta-
łej, Preparaty do odymiania [perfumy], Ekstrakty kwiatowe [perfumy] 

(111) 356046 (220) 2022 02 11 (210) 539799
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN
(540) 

(591) niebieski
(531) 09 01 10, 26 11 01, 26 11 25, 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie) 

(111) 356047 (220) 2022 02 11 (210) 539800
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN POLSKA AKADEMIA NAUK
(540) 

(591) niebieski
(531) 09 01 10, 26 11 01, 26 11 25, 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie) 

(111) 356048 (220) 2022 02 11 (210) 539801
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN POLISH ACADEMY OF SCIENCES
(540) 

(591) niebieski
(531) 09 01 10, 26 11 01, 26 11 25, 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie) 

(111) 356049 (220) 2022 02 11 (210) 539806
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN POLISH ACADEMY OF SCIENCES
(540) 

(591) granatowy
(531) 09 01 10, 26 11 01, 26 11 25, 29 01 11, 27 05 01
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie) 

(111) 356050 (220) 2022 02 11 (210) 539807
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN POLSKA AKADEMIA NAUK
(540) 

(591) granatowy
(531) 09 01 10, 26 11 01, 26 11 25, 27 05 01, 29 01 11
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie) 

(111) 356051 (220) 2022 02 11 (210) 539810
(151) 2022 08 03 (441) 2022 04 19
(732) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN
(540) 

(591) granatowy
(531) 27 05 01, 29 01 04, 09 01 10, 26 11 01, 26 11 25
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie) 

(111) 356052 (220) 2022 02 11 (210) 539811
(151) 2022 08 03 (441) 2022 04 19
(732) POLSKA AKADEMIA NAUK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAN POLISH ACADEMY OF SCIENCES



108 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 44/2022

(540) 

(591) niebieski
(531) 09 01 10, 26 11 01, 26 11 25, 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 41 Edukacja (nauczanie) 

(111) 356053 (220) 2022 02 24 (210) 540333
(151) 2022 07 14 (441) 2022 03 28
(732) MARCINKOWSKI ANDRZEJ MEDKON, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) medkon
(540) 

(591) czerwony, niebieski, biały
(531) 26 03 02, 26 05 01, 26 13 25, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 1 Sole [preparaty chemiczne], Ekstrakty roślinne do sto-
sowania w produkcji środków farmaceutycznych, Ekstrakty z herbaty 
do użytku w produkcji kosmetyków, Ekstrakty z herbaty do użytku 
w  produkcji środków farmaceutycznych, Konserwanty do  stosowa-
nia w przemyśle farmaceutycznym, Paski diagnostyczne do badania 
mleka matki, inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, 
Przeciwutleniacze do użytku w produkcji farmaceutyków, Przeciwu-
tleniacze do  użytku w  produkcji kosmetyków, Przeciwutleniacze 
do  użytku w  produkcji suplementów diety, Witaminy do  użytku 
w produkcji farmaceutyków, Witaminy do użytku w produkcji kosme-
tyków, 3 Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, Chusteczki 
dla niemowląt nasączone preparatami do  czyszczenia, Chusteczki 
nasączone preparatami do usuwania makijażu, Olejek terpentynowy 
[preparat odtłuszczający], Preparaty do  czyszczenia protez zębo-
wych, Preparaty do  demakijażu, Preparaty do  depilacji, Preparaty 
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaleto-
we], Preparaty do  kąpieli, nielecznicze, Preparaty do  samoopalania 
[kosmetyki], Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, Prepa-
raty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudza-
nia, Preparaty ściągające do celów kosmetycznych, Balsamy do celów 
kosmetycznych, Ekstrakty ziołowe do  celów kosmetycznych, Mydła 
przeciwpotowe do stóp, Mydło dezodoryzujące, Olejki toaletowe, Pa-
ski wybielające zęby, Pasta do  zębów, Płyny do  pielęgnacji włosów, 
Płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryza-
cji, Preparaty do  czyszczenia protez zębowych, Przeciwpotowe my-
dła, Szampony, Środki czyszczące do higieny intymnej, Nielecznicze 
środki do  czyszczenia zębów, Środki toaletowe, Talk kosmetyczny, 
Waciki do  celów kosmetycznych waciki nasączone środkami do de-
makijażu, Wata do  celów kosmetycznych, Wazelina kosmetyczna, 
Woda utleniona do celów kosmetycznych, Żele do masażu, inne niż 
do celów medycznych, Żele do wybielania zębów, Żelowe płatki pod 
oczy do  celów kosmetycznych, 5 Balsamiczne preparaty do  celów 
medycznych, Biologiczne preparaty do  celów medycznych, Eliksiry 
[preparaty farmaceutyczne], Intymne preparaty nawilżające, Leczni-
cze preparaty toaletowe, Preparaty albuminowe do  celów medycz-
nych, Preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weteryna-
ryjnych, Preparaty bakteryjne do  celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, 
Preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, Preparaty chemicz-

ne do  celów medycznych, Preparaty chemiczne do  diagnozowania 
ciąży, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty do  irygacji 
do  celów medycznych, Preparaty do  kąpieli do  celów medycznych, 
Preparaty do leczenia trądziku, Preparaty enzymatyczne do celów me-
dycznych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne 
do  pielęgnacji skóry, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, 
Preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, Preparaty leczni-
cze na porost włosów, Preparaty medyczne do odchudzania, Prepa-
raty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, Preparaty na he-
moroidy, Preparaty na  odmrożenia, Preparaty nutraceutyczne 
do celów terapeutycznych lub medycznych, Preparaty przeciw mo-
czeniu się, Preparaty przeciw oparzeniom słonecznym do celów far-
maceutycznych, Preparaty przeciwpasożytnicze, Preparaty rozsze-
rzające oskrzela, Preparaty tamujące krwawienie, Preparaty 
terapeutyczne do kąpieli, Preparaty ułatwiające ząbkowanie, Prepa-
raty witaminowe, Preparaty zawierające aloes do  celów farmaceu-
tycznych, Preparaty zmniejszające popęd seksualny, Aldehydy do ce-
lów farmaceutycznych, Alginiany do  celów farmaceutycznych, 
Alkaliczne jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów me-
dycznych, Alkohol leczniczy, Antybakteryjne środki do  mycia rąk, 
Antybiotyki, Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, 
Apteczki przenośne z  wyposażeniem, Bandaże opatrunkowe, Bio-
markery diagnostyczne do celów medycznych, Borowina lecznicza, 
Bransoletki nasączone środkiem odstraszającym owady, Brom do ce-
lów farmaceutycznych, Chemiczne środki antykoncepcyjne, Chinina 
do  celów medycznych, Chirurgiczne materiały opatrunkowe, Chus-
teczki nasączane płynami farmaceutycznym, Cukier do  celów me-
dycznych, Cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, Czopki, Eks-
trakty roślinne do celów farmaceutycznych, Gaza opatrunkowa, Gazy 
do celów medycznych, Gąbka do ran, Gąbki antykoncepcyjne, Guma 
z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, Herbata do ką-
pieli do celów terapeutycznych, Herbata lecznicza, Herbaty ziołowe 
do celów leczniczych, Herbicydy, Immunostymulanty, Jod do celów 
farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodyna, Kap-
sułki do celów farmaceutycznych, Kapsułki na lekarstwa, Kompresy, 
Korzenie lecznicze, Kwasy do  celów farmaceutycznych, Lecznicze 
pasty do  zębów, Lecznicze płyny do  przemywania oczu, Lecznicze 
płyny do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze preparaty 
toaletowe, Lecznicze suche szampony, Lecznicze szampony dla 
zwierząt domowych, Lecznicze środki do czyszczenia zębów, Lekar-
stwa przeciw zaparciom, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatologicz-
nych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze (wspierające) 
do celów medycznych, Leki seroterapeutyczne, Leki wzmacniające, 
Magnezja do celów farmaceutycznych, Majtki chłonne dla osób cier-
piących na inkontynencję, Majtki higieniczne, Mastyksy dentystycz-
ne, Maści do  celów farmaceutycznych, Maści do  leczenia oparzeń 
słonecznych, Maści rtęciowe, Maść przeciw odmrożeniom do użytku 
farmaceutycznego, Materiały do  plombowania zębów, Materiały 
opatrunkowe, medyczne, Mąka do  celów farmaceutycznych, Mąka 
z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięso lio-
filizowane przystosowane do  celów medycznych, Mięta do  celów 
farmaceutycznych, Mineralne suplementy diety, Mleczko pszczele 
do celów farmaceutycznych, Mleko migdałowe do celów farmaceu-
tycznych, Mleko w  proszku dla niemowląt, Moleskin do  celów me-
dycznych, Mydła antybakteryjne, Mydła dezynfekujące, Mydła lecz-
nicze, Nalewki do  celów medycznych, Napary lecznicze, Napoje 
stosowane w lecznictwie, Narkotyki do celów medycznych, Obroże 
przeciw pasożytnicze dla zwierząt, Octan glinu do celów farmaceu-
tycznych, Octany do  celów farmaceutycznych, Okłady, Okłady gor-
czycowe, Okrągłe podkładki na odciski stóp, Olej gorczycowy do ce-
lów medycznych, Olej rycynowy do  celów medycznych, Olejek 
kamforowy do  celów medycznych, Olejek terpentynowy do  celów 
farmaceutycznych, Olejek z kopru do celów leczniczych, Olejki leczni-
cze, Opaski barkowe do celów chirurgicznych, Papierosy beztytonio-
we do  celów medycznych, Paski siarkowe do  dezynfekcji, Pastylki 
do ssania do celów farmaceutycznych, Pieluchomajtki dziecięce, Pie-
luchy dla osób cierpiących na  inkontynencję, Pieluchy dla zwierząt, 
Pieluszki dla niemowląt, Pijawki do celów medycznych, Plastry, Plastry 
do  celów medycznych, Plastry z  nikotyną do  użytku jako pomoc 
w rzucaniu palenia, Płótno opatrunkowe do celów medycznych, Płyny 
do celów farmaceutycznych, Płyny do celów weterynaryjnych, Płyny 
do płukania jamy ustnej do celów medycznych, Płyny do przemywa-
nia oczu, Płyny do przemywania pochwy do celów medycznych, Pod-
paski higieniczne, Pomady do celów medycznych, Preparaty chemicz-
ne do celów farmaceutycznych, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, 
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Soda oczyszczona do  celów farmaceutycznych, Suplementy diety 
dla zwierząt, Suplementy diety o  działaniu kosmetycznym, Sole 
trzeźwiące, Sole wód mineralnych, Suplementy diety z białek serwat-
kowych, Suplementy diety z drożdży piwowarskich, Suplementy die-
ty zawierające alginiany, Suplementy diety zawierające białko, Suple-
menty diety zawierające drożdże, Suplementy diety zawierające 
enzymy, Suplementy diety zawierające glukozę, Suplementy diety 
zawierające kazeinę, Suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, 
Suplementy diety zawierające lecytynę, Suplementy diety zawierają-
ce mleczko pszczele, Suplementy diety zawierające olej lniany, Su-
plementy diety zawierające propolis, Suplementy diety zawierające 
pyłek kwiatowy, Suplementy diety zawierające siemię lniane, Suple-
menty diety ze sproszkowanymi jagodami acai, Suplementy witami-
nowe w  postaci plastrów, Surowice, Sykatywy [środki osuszające] 
do celów medycznych, Syropy do użytku farmaceutycznego, Szam-
pony lecznicze, Szampony przeciw wszom, Szczepionki, Sztyfty ła-
godzące ból głowy, Sztyfty przeciw brodawkom, Środki bakteriobój-
cze, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki do leczenia 
oparzeń, Środki lecznicze przeciw poceniu się, Środki lecznicze prze-
ciw poceniu się stóp, Środki na odciski, Środki nasenne, Środki odka-
żające, Środki przeciw roztoczom, Środki przeciw zrogowaceniom, 
Środki przeciwbólowe, Środki przeciwgorączkowe, Środki prze-
ciwrobacze, Środki przeciwzapalne, Środki przeczyszczające, Środki 
trawienne do celów farmaceutycznych, Środki uspakajające, Tabletki 
przeciwutleniające, Tabletki wspomagające odchudzanie, Tabletki 
wspomagające opalanie, Tabletki zmniejszające apetyt, Tampony, 
Terpentyna do  celów farmaceutycznych, Tran, Tymol do  celów far-
maceutycznych, Waciki do celów medycznych, Wata antyseptyczna, 
Wata aseptyczna, Wata do celów medycznych, Wata higroskopijna, 
Wazelina do  celów medycznych, Węgiel drzewny do  celów farma-
ceutycznych, Winny kamień do  celów farmaceutycznych, Wkładki 
do stanika dla karmiących matek, Woda gulardowa, Woda melisowa 
do  celów farmaceutycznych, Woda morska do  kąpieli leczniczych, 
Woda utleniona do  celów medycznych, Wody mineralne do  celów 
medycznych, Wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, Wyciągi 
z chmielu do celów farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceu-
tycznych, Zioła do  palenia do  celów medycznych, Zioła lecznicze, 
Żelatyna do celów medycznych, Żele do masażu do celów medycz-
nych, Żele do  stymulacji seksualnej, 8 Pęsety do  depilacji, Pilniki 
do  paznokci, Pilniki do  paznokci, elektryczne, Pincety, 10 Aparaty 
do mierzenia cholesterolu, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego 
krwi, Aparaty słuchowe, Aplikatory pigułek, Artykuły antykoncepcyj-
ne, Bandaże elastyczne, Bandaże ortopedyczne na kolana, Bandaże 
ortopedyczne na stawy, Bandaże usztywniające, Bańki lekarskie, Igły 
do akupunktury, Igły do celów medycznych, Kubeczki menstruacyj-
ne, Łyżeczki do  czyszczenia uszu, Łyżki dla pacjentów z  drżeniem, 
Łyżki do podawania leków, Masażery do dziąseł dla niemowląt, Maski 
anestezjologiczne, Maski do  sztucznego oddychania, Maski higie-
niczne, Maski higieniczne z  gazy do  wielokrotnego użytku, Maski 
LED do  celów leczniczych, Maski ochronne do  celów medycznych, 
Maski stosowane przez personel medyczny, Maski terapeutyczne 
na  twarz, Obrączki przeciwreumatyczne, Opaski podtrzymujące 
[bandaże], Pasy brzuszne, Pasy ciążowe, Pasy do celów medycznych, 
Pasy do celów medycznych, elektryczne, Pasy do celów ortopedycz-
nych, Pasy podbrzuszne, Podkłady zapobiegające odleżynom, Podu-
szeczki chłodzące do udzielenia pierwszej pomocy, Poduszeczki ter-
miczne do  udzielania pierwszej pomocy, Poduszki do  celów 
medycznych, Poduszki przeciw bezsenności, Pojemniki do aplikowa-
nia leków, Pojemniki na butelki do karmienia, Pojemniki na odpady 
pochodzenia medycznego, Pompy do  celów medycznych, Pończo-
chy elastyczne do celów chirurgicznych, Pończochy przeciwżylako-
we, Prezerwatywy, Prześcieradła dla osób niekontrolujących czynno-
ści fizjologicznych, Prześcieradła na  łóżka chorych, Rękawice 
do  celów medycznych, Rękawice do  masażu, Strzykawki do  celów 
medycznych, Strzykawki do cewki moczowej, Strzykawki do zastrzy-
ków, Strzykawki domaciczne, Strzykawki dopochwowe, Temblaki 
[bandaże podtrzymujące], Termoelektryczne kompresy [chirurgia], 
Termometry do celów medycznych, Trąbki uszne ułatwiające słysze-
nie, Urządzenia do  analizy krwi, Urządzenia do  kontroli cukrzycy, 
Urządzenia do leczenia trądziku, Urządzenia do masażu, Urządzenia 
do mierzenia poziomu cukru we krwi, Urządzenia do monitorowania 
tętna, Urządzenia do monitorowania tkanki tłuszczowej, Urządzenia 
do odciągania mleka z piersi, 21 Przybory kosmetyczne, Szczoteczki 
do zębów, Szczoteczki do zębów elektryczne, Szpatułki kosmetycz-
ne, 35 Administrowanie programami lojalności konsumenta, Agen-

cje informacji handlowej, Agencje reklamowe, Aktualizacja i  utrzy-
mywanie danych w  komputerowych bazach danych, Aktualizacja 
i utrzymywanie informacji w rejestrach, Doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie za-
rządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i  biz-
nesowych, Ekonomiczne prognozy, Informacja o działalności gospo-
darczej, Kolportaż próbek, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwa-
nie danych do-), Komputerowe zarządzanie plikami, Organizacja 
wydarzeń komercyjnych, Organizowanie targów handlowych, Out-
sourcing [doradztwo biznesowe], Pisanie scenariuszy do celów rekla-
mowych, Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębior-
stwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w  zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Poszukiwania w zakresie patronatu, Pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Produkcja filmów reklamowych, Reklama, Reklama korespondencyj-
na, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama 
typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Re-
klamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszechnianie re-
klam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Skomputeryzowane zarzą-
dzanie dokumentacją i aktami medycznymi, Sporządzanie indeksów 
informacji do  celów handlowych lub reklamowych, Sprzedaż deta-
liczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, Statystyczne zestawienia, Systema-
tyzacja danych w  komputerowych bazach danych, Telefoniczne 
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], Telemarketing, 
Tworzenie tekstów reklamowych, Tymczasowe zarządzanie przed-
siębiorstwem, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnia-
nie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony 
internetowej, Usługi administracyjne w  zakresie skierowań lekarza, 
Usługi doradcze w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi 
doradztwa w  zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów 
w zakresie efektywności biznesowej, Usługi handlu hurtowego w za-
kresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych 
oraz materiałów medycznych, Zarządzanie w  zakresie zamówień 
handlowych, 36 Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem zakwate-
rowania [mieszkania], Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansowe 
płatnościami z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządza-
nie nieruchomością, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 39 Do-
starczanie wiadomości, Dostawa towarów, Informacja o  składowa-
niu, Informacja o  transporcie, Logistyka transportu, Lokalizowanie 
i śledzenie osób i towarów do celów transportu, Pakowanie towarów, 
przewożenie, Rezerwacja transportu, Składowanie towarów, Spedy-
cja, Transport, 41 Badania edukacyjne, Informacja o edukacji, Infor-
macja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Kompute-
rowe przygotowanie materiałów do  publikacji elektronicznej, 
Kształcenie praktyczne [pokazy], Organizowanie i prowadzenie kolo-
kwiów, Organizowanie i  prowadzenie koncertów, Organizowanie 
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, 
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowa-
dzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów (szko-
lenie], Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Organizowa-
nie konkursów (edukacja lub rozrywka], Organizowanie loterii, 
Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w ce-
lach kulturalnych lub edukacyjnych, Przekazywanie know-how [szko-
lenia], Przekazywanie wiedzy biznesowej know-how [szkolenie], 42 
Badania biologiczne, Badania chemiczne, Badania dotyczące technik 
telekomunikacyjnych, Badania naukowe, Badania technologiczne, 
Badania w dziedzinie kosmetyki, Doradztwo dotyczące bezpieczeń-
stwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa da-
nych, 44 Opieka paliatywna, Opieka pielęgniarska, Pomoc medycz-
na, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, Porady 
w  zakresie farmakologii, Sporządzanie leków recepturowych przez 
farmaceutów, Usługi w zakresie szczepień 
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(510), (511) 1 Sole [preparaty chemiczne], Ekstrakty roślinne do sto-
sowania w produkcji środków farmaceutycznych, Ekstrakty z herbaty 
do użytku w produkcji kosmetyków, Ekstrakty z herbaty do użytku 
w  produkcji środków farmaceutycznych, Konserwanty do  stosowa-
nia w przemyśle farmaceutycznym, Paski diagnostyczne do badania 
mleka matki, inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, 
Przeciwutleniacze do użytku w produkcji farmaceutyków, Przeciwu-
tleniacze do  użytku w  produkcji kosmetyków, Przeciwutleniacze 
do  użytku w  produkcji suplementów diety, Witaminy do  użytku 
w produkcji farmaceutyków, Witaminy do użytku w produkcji kosme-
tyków, 3 Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, Chusteczki 
dla niemowląt nasączone preparatami do  czyszczenia, Chusteczki 
nasączone preparatami do usuwania makijażu, Olejek terpentynowy 
[preparat odtłuszczający], Preparaty do  czyszczenia protez zębo-
wych, Preparaty do  demakijażu, Preparaty do  depilacji, Preparaty 
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaleto-
we], Preparaty do  kąpieli, nielecznicze, Preparaty do  samoopalania 
[kosmetyki], Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, Prepa-
raty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudza-
nia, Preparaty ściągające do  celów kosmetycznych, Balsamy do  ce-
lów kosmetycznych, Ekstrakty ziołowe do  celów kosmetycznych, 
Mydła przeciwpotowe do stóp, Mydło dezodoryzujące, Olejki toale-
towe, Paski wybielające zęby, Pasta do zębów, Płyny do pielęgnacji 
włosów, Płyny do  przemywania pochwy do  higieny intymnej lub 
dezodoryzacji, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Przeciw-
potowe mydła, Szampony, Środki czyszczące do  higieny intymnej, 
Nielecznicze środki do czyszczenia zębów, Środki toaletowe, Talk ko-
smetyczny, Waciki do celów kosmetycznych waciki nasączone środka-
mi do demakijażu, Wata do celów kosmetycznych, Wazelina kosme-
tyczna, Woda utleniona do  celów kosmetycznych, Żele do  masażu, 
inne niż do  celów medycznych, Żele do  wybielania zębów, Żelowe 
płatki pod oczy do  celów kosmetycznych, 5 Balsamiczne preparaty 
do celów medycznych, Biologiczne preparaty do celów medycznych, 
Eliksiry [preparaty farmaceutyczne], Intymne preparaty nawilżające, 
Lecznicze preparaty toaletowe, Preparaty albuminowe do celów me-
dycznych, Preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i wete-
rynaryjnych, Preparaty bakteryjne do celów medycznych lub wetery-
naryjnych, Preparaty bizmutowe do  celów farmaceutycznych, 
Preparaty chemiczne do  celów farmaceutycznych, Preparaty che-
miczne do celów medycznych, Preparaty chemiczne do diagnozowa-
nia ciąży, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty do irygacji 
do  celów medycznych, Preparaty do  kąpieli do  celów medycznych, 
Preparaty do  leczenia trądziku, Preparaty enzymatyczne do  celów 
medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne 
do  pielęgnacji skóry, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, 
Preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, Preparaty leczni-
cze na porost włosów, Preparaty medyczne do odchudzania, Prepara-
ty na bazie wapna do celów farmaceutycznych, Preparaty na hemoro-
idy, Preparaty na  odmrożenia, Preparaty nutraceutyczne do  celów 
terapeutycznych lub medycznych, Preparaty przeciw moczeniu się, 
Preparaty przeciw oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycz-
nych, Preparaty przeciwpasożytnicze, Preparaty rozszerzające oskrze-
la, Preparaty tamujące krwawienie, Preparaty terapeutyczne do  ką-
pieli, Preparaty ułatwiające ząbkowanie, Preparaty witaminowe, 
Preparaty zawierające aloes do  celów farmaceutycznych, Preparaty 
zmniejszające popęd seksualny, Aldehydy do  celów farmaceutycz-
nych, Alginiany do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki do ce-
lów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol lecz-
niczy, Antybakteryjne środki do mycia rąk, Antybiotyki, Antyseptyki, 
Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Apteczki przenośne z wy-
posażeniem, Bandaże opatrunkowe, Biomarkery diagnostyczne 
do  celów medycznych, Borowina lecznicza, Bransoletki nasączone 
środkiem odstraszającym owady, Brom do celów farmaceutycznych, 
Chemiczne środki antykoncepcyjne, Chinina do celów medycznych, 
Chirurgiczne materiały opatrunkowe, Chusteczki nasączane płynami 
farmaceutycznym, Cukier do  celów medycznych, Cukier mlekowy 
do celów farmaceutycznych, Czopki, Ekstrakty roślinne do celów far-
maceutycznych, Gaza opatrunkowa, Gazy do  celów medycznych, 
Gąbka do ran, Gąbki antykoncepcyjne, Guma z nikotyną do użytku 
jako pomoc w rzucaniu palenia, Herbata do kąpieli do celów terapeu-
tycznych, Herbata lecznicza, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, 
Herbicydy, Immunostymulanty, Jod do  celów farmaceutycznych, 
Jodki do celów farmaceutycznych, Jodyna, Kapsułki do celów farma-
ceutycznych, Kapsułki na  lekarstwa, Kompresy, Korzenie lecznicze, 
Kwasy do celów farmaceutycznych, Lecznicze pasty do zębów, Lecz-

nicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, Lecz-
nicze płyny po  goleniu, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze 
suche szampony, Lecznicze szampony dla zwierząt domowych, Lecz-
nicze środki do  czyszczenia zębów, Lekarstwa przeciw zaparciom, 
Leki dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki do celów wete-
rynaryjnych, Leki pomocnicze (wspierające) do  celów medycznych, 
Leki seroterapeutyczne, Leki wzmacniające, Magnezja do celów far-
maceutycznych, Majtki chłonne dla osób cierpiących na inkontynen-
cję, Majtki higieniczne, Mastyksy dentystyczne, Maści do celów far-
maceutycznych, Maści do  leczenia oparzeń słonecznych, Maści 
rtęciowe, Maść przeciw odmrożeniom do użytku farmaceutycznego, 
Materiały do plombowania zębów, Materiały opatrunkowe, medycz-
ne, Mąka do  celów farmaceutycznych, Mąka z  siemienia lnianego 
do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięso liofilizowane przystoso-
wane do celów medycznych, Mięta do celów farmaceutycznych, Mi-
neralne suplementy diety, Mleczko pszczele do celów farmaceutycz-
nych, Mleko migdałowe do  celów farmaceutycznych, Mleko 
w  proszku dla niemowląt, Moleskin do  celów medycznych, Mydła 
antybakteryjne, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, Nalewki 
do celów medycznych, Napary lecznicze, Napoje stosowane w lecz-
nictwie, Narkotyki do celów medycznych, Obroże przeciw pasożytni-
cze dla zwierząt, Octan glinu do  celów farmaceutycznych, Octany 
do  celów farmaceutycznych, Okłady, Okłady gorczycowe, Okrągłe 
podkładki na odciski stóp, Olej gorczycowy do celów medycznych, 
Olej rycynowy do  celów medycznych, Olejek kamforowy do  celów 
medycznych, Olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, Ole-
jek z kopru do celów leczniczych, Olejki lecznicze, Opaski barkowe 
do celów chirurgicznych, Papierosy beztytoniowe do celów medycz-
nych, Paski siarkowe do dezynfekcji, Pastylki do ssania do celów far-
maceutycznych, Pieluchomajtki dziecięce, Pieluchy dla osób cierpią-
cych na inkontynencję, Pieluchy dla zwierząt, Pieluszki dla niemowląt, 
Pijawki do celów medycznych, Plastry, Plastry do celów medycznych, 
Plastry z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, Płótno 
opatrunkowe do celów medycznych, Płyny do celów farmaceutycz-
nych, Płyny do celów weterynaryjnych, Płyny do płukania jamy ust-
nej do  celów medycznych, Płyny do  przemywania oczu, Płyny 
do przemywania pochwy do celów medycznych, Podpaski higienicz-
ne, Pomady do celów medycznych, Preparaty chemiczne do celów 
farmaceutycznych, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Soda 
oczyszczona do  celów farmaceutycznych, Suplementy diety dla 
zwierząt, Suplementy diety o  działaniu kosmetycznym, Sole trzeź-
wiące, Sole wód mineralnych, Suplementy diety z białek serwatko-
wych, Suplementy diety z drożdży piwowarskich, Suplementy diety 
zawierające alginiany, Suplementy diety zawierające białko, Suple-
menty diety zawierające drożdże, Suplementy diety zawierające en-
zymy, Suplementy diety zawierające glukozę, Suplementy diety za-
wierające kazeinę, Suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, 
Suplementy diety zawierające lecytynę, Suplementy diety zawierają-
ce mleczko pszczele, Suplementy diety zawierające olej lniany, Su-
plementy diety zawierające propolis, Suplementy diety zawierające 
pyłek kwiatowy, Suplementy diety zawierające siemię lniane, Suple-
menty diety ze sproszkowanymi jagodami acai, Suplementy witami-
nowe w  postaci plastrów, Surowice, Sykatywy [środki osuszające] 
do celów medycznych, Syropy do użytku farmaceutycznego, Szam-
pony lecznicze, Szampony przeciw wszom, Szczepionki, Sztyfty ła-
godzące ból głowy, Sztyfty przeciw brodawkom, Środki bakteriobój-
cze, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki do leczenia 
oparzeń, Środki lecznicze przeciw poceniu się, Środki lecznicze prze-
ciw poceniu się stóp, Środki na odciski, Środki nasenne, Środki odka-
żające, Środki przeciw roztoczom, Środki przeciw zrogowaceniom, 
Środki przeciwbólowe, Środki przeciwgorączkowe, Środki prze-
ciwrobacze, Środki przeciwzapalne, Środki przeczyszczające, Środki 
trawienne do celów farmaceutycznych, Środki uspakajające, Tabletki 
przeciwutleniające, Tabletki wspomagające odchudzanie, Tabletki 
wspomagające opalanie, Tabletki zmniejszające apetyt, Tampony, 
Terpentyna do  celów farmaceutycznych, Tran, Tymol do  celów far-
maceutycznych, Waciki do celów medycznych, Wata antyseptyczna, 
Wata aseptyczna, Wata do celów medycznych, Wata higroskopijna, 
Wazelina do  celów medycznych, Węgiel drzewny do  celów farma-
ceutycznych, Winny kamień do  celów farmaceutycznych, Wkładki 
do stanika dla karmiących matek, Woda gulardowa, Woda melisowa 
do  celów farmaceutycznych, Woda morska do  kąpieli leczniczych, 
Woda utleniona do  celów medycznych, Wody mineralne do  celów 
medycznych, Wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, Wyciągi 
z chmielu do celów farmaceutycznych, Wywary do celów farmaceu-
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tycznych, Zioła do  palenia do  celów medycznych, Zioła lecznicze, 
Żelatyna do celów medycznych, Żele do masażu do celów medycz-
nych, Żele do  stymulacji seksualnej, 8 Pęsety do  depilacji, Pilniki 
do  paznokci, Pilniki do  paznokci, elektryczne, Pincety, 10 Aparaty 
do mierzenia cholesterolu, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego 
krwi, Aparaty słuchowe, Aplikatory pigułek, Artykuły antykoncepcyj-
ne, Bandaże elastyczne, Bandaże ortopedyczne na kolana, Bandaże 
ortopedyczne na stawy, Bandaże usztywniające, Bańki lekarskie, Igły 
do akupunktury, Igły do celów medycznych, Kubeczki menstruacyj-
ne, Łyżeczki do  czyszczenia uszu, Łyżki dla pacjentów z  drżeniem, 
Łyżki do podawania leków, Masażery do dziąseł dla niemowląt, Maski 
anestezjologiczne, Maski do  sztucznego oddychania, Maski higie-
niczne, Maski higieniczne z  gazy do  wielokrotnego użytku, Maski 
LED do  celów leczniczych, Maski ochronne do  celów medycznych, 
Maski stosowane przez personel medyczny, Maski terapeutyczne 
na  twarz, Obrączki przeciwreumatyczne, Opaski podtrzymujące 
[bandaże], Pasy brzuszne, Pasy ciążowe, Pasy do celów medycznych, 
Pasy do celów medycznych, elektryczne, Pasy do celów ortopedycz-
nych, Pasy podbrzuszne, Podkłady zapobiegające odleżynom, Podu-
szeczki chłodzące do udzielenia pierwszej pomocy, Poduszeczki ter-
miczne do  udzielania pierwszej pomocy, Poduszki do  celów 
medycznych, Poduszki przeciw bezsenności, Pojemniki do aplikowa-
nia leków, Pojemniki na butelki do karmienia, Pojemniki na odpady 
pochodzenia medycznego, Pompy do  celów medycznych, Pończo-
chy elastyczne do celów chirurgicznych, Pończochy przeciwżylako-
we, Prezerwatywy, Prześcieradła dla osób niekontrolujących czynno-
ści fizjologicznych, Prześcieradła na łóżka chorych, Rękawice do celów 
medycznych, Rękawice do masażu, Strzykawki do celów medycznych, 
Strzykawki do cewki moczowej, Strzykawki do zastrzyków, Strzykawki 
domaciczne, Strzykawki dopochwowe, Temblaki [bandaże podtrzy-
mujące], Termoelektryczne kompresy [chirurgia], Termometry do ce-
lów medycznych, Trąbki uszne ułatwiające słyszenie, Urządzenia 
do  analizy krwi, Urządzenia do  kontroli cukrzycy, Urządzenia do  le-
czenia trądziku, Urządzenia do masażu, Urządzenia do mierzenia po-
ziomu cukru we krwi, Urządzenia do monitorowania tętna, Urządze-
nia do monitorowania tkanki tłuszczowej, Urządzenia do odciągania 
mleka z  piersi, 21 Przybory kosmetyczne, Szczoteczki do  zębów, 
Szczoteczki do zębów elektryczne, Szpatułki kosmetyczne, 35 Admi-
nistrowanie programami lojalności konsumenta, Agencje informacji 
handlowej, Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie danych 
w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie infor-
macji w  rejestrach, Doradztwo w  dziedzinie strategii komunikacyj-
nych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych w  reklamie, Doradztwo w  zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania bizne-
sem, Doradztwo w  zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie 
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Eko-
nomiczne prognozy, Informacja o działalności gospodarczej, Kolpor-
taż próbek, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do-), 
Komputerowe zarządzanie plikami, Organizacja wydarzeń komercyj-
nych, Organizowanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo 
biznesowe], Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, 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, Produkcja filmów rekla-
mowych, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać za klik-
nięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, 
Rekrutacja personelu, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie kon-
cepcji reklamowych, Skomputeryzowane zarządzanie dokumentacją 
i  aktami medycznymi, Sporządzanie indeksów informacji do  celów 
handlowych lub reklamowych, Sprzedaż detaliczna środków farma-
ceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, Statystyczne zestawienia, Systematyzacja danych w kom-
puterowych bazach danych, Telefoniczne udzielanie informacji [dla 
nieobecnych abonentów], Telemarketing, Tworzenie tekstów rekla-
mowych, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktualnia-
nie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalno-
ści gospodarczej za  pośrednictwem strony internetowej, Usługi 
administracyjne w zakresie skierowań lekarza, Usługi doradcze w za-
rządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w  zakresie 
działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywno-
ści biznesowej, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów far-

maceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów me-
dycznych, Zarządzanie w  zakresie zamówień handlowych, 36 
Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania [miesz-
kania], Zarządzanie finansami, Zarządzanie finansowe płatnościami 
z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie nieruchomo-
ścią, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 39 Dostarczanie wiado-
mości, Dostawa towarów, Informacja o  składowaniu, Informacja 
o  transporcie, Logistyka transportu, Lokalizowanie i  śledzenie osób 
i towarów do celów transportu, Pakowanie towarów, przewożenie, Re-
zerwacja transportu, Składowanie towarów, Spedycja, Transport, 41 
Badania edukacyjne, Informacja o  edukacji, Informacja o  imprezach 
rozrywkowych, Informacja o  rekreacji, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji elektronicznej, Kształcenie praktyczne [po-
kazy], Organizowanie i prowadzenie kolokwiów, Organizowanie i pro-
wadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Orga-
nizowanie i  prowadzenie kongresów, Organizowanie i  prowadzenie 
seminariów, Organizowanie i  prowadzenie sympozjów, Organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów (szkolenie], Organizowanie imprez w ce-
lach rozrywkowych, Organizowanie konkursów (edukacja lub rozryw-
ka], Organizowanie loterii, Organizowanie widowisk [impresariat], 
Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Prze-
kazywanie know-how [szkolenia], Przekazywanie wiedzy biznesowej 
know-how [szkolenie], 42 Badania biologiczne, Badania chemiczne, 
Badania dotyczące technik telekomunikacyjnych, Badania naukowe, 
Badania technologiczne, Badania w dziedzinie kosmetyki, Doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa danych, 44 Opieka paliatywna, Opieka pielęgniarska, 
Pomoc medyczna, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, 
Porady w  zakresie farmakologii, Sporządzanie leków recepturowych 
przez farmaceutów, Usługi w zakresie szczepień 

(111) 356055 (220) 2022 03 11 (210) 540889
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) RESTAURACJA CESARSKO-KRÓLEWSKA SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysocko Wielkie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CK Restauracja & Bar
(510), (511) 43 Usługi barowe, restauracyjne i  gastronomiczne, pro-
wadzenie restauracji, kawiarni, winiarni, pubów, barów, organizo-
wanie i  obsługa bankietów, przyjęć i  imprez okolicznościowych 
w  zakresie zaopatrzenia w  żywność i  napoje, wynajmowanie sal 
na posiedzenia, narady, przygotowywanie i sprzedaż posiłków i dań 
na zamówienie, w tym na wynos 

(111) 356056 (220) 2022 03 16 (210) 541001
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) SHAMIR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LONG EYES
(540) 

(591) szary, czerwony, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 09, 02 05 01, 02 05 02, 02 05 23, 
02 05 27, 16 03 15, 26 01 01, 26 01 03, 26 01 14, 26 01 16
(510), (511) 9 Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Okula-
ry, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, Okulary korekcyjne, 35 
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i ad-
ministrowanie działalnością gospodarczą 
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(111) 356057 (220) 2022 03 18 (210) 541066
(151) 2022 08 12 (441) 2022 04 25
(732) WRZOSEK JOANNA AWI MODA, Łochów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAWITO MODA
(540) 

(591) biały, beżowy, brązowy, czarny
(531) 26 11 12, 26 03 23, 27 05 01, 27 05 21, 29 01 14
(510), (511) 14 Biżuteria, Bransoletki [biżuteria], Broszki [biżuteria], 
Łańcuszki [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], Biżuteria fantazyjna, 
Ozdoby [biżuteria], Perły [biżuteria], Pierścionki [biżuteria], Biżuteria 
emaliowana, Sztuczna biżuteria, Biżuteria damska, Biżuteria szlachet-
na, 18 Torebki męskie, Torebki-paski, Torebki damskie, Torebki wie-
czorowe, Skórzane torebki, Stylowe torebki, Torebki-worki, Torebki 
do ręki, Torby sportowe, Torby podróżne, Torby plażowe, Torby płó-
cienne, Torby uniwersalne, 25 Futra [odzież], Kurtki [odzież], Odzież 
dziana, Paski [odzież], Szaliki [odzież], Odzież treningowa, Odzież 
wieczorowa, Odzież niemowlęca, Odzież codzienna, Odzież dżinso-
wa, Chusty [odzież], Odzież ciążowa, Odzież męska, Odzież jedwab-
na, Odzież kaszmirowa, Odzież lniana, Odzież haftowana, Odzież 
damska, Obuwie plażowe, Obuwie sportowe, Obuwie damskie, Obu-
wie codzienne, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie dla kobiet, Kapelusze, 
Kapelusze plażowe, Bielizna damska, Bielizna osobista, Gorsety [bie-
lizna], Halki [bielizna], Bielizna nocna, Bielizna ciążowa, Bielizna ter-
moaktywna, Sukienki ciążowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, 35 
Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodat-
ków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące 
odzież, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  odzieżą, Usługi w  zakresie sklepów detalicz-
nych w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego 
w  odniesieniu do  akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Sprze-
daż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do  zakupu 
odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  obuwiem, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakre-
sie torebek 

(111) 356058 (220) 2022 03 18 (210) 541093
(151) 2022 08 12 (441) 2022 04 25
(732) PRUSZOWSKI MATEUSZ, Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PSYCHOBODYLOGIA
(510), (511) 44 Porady psychologiczne, Konsultacje psychologiczne, 
Doradztwo związane z psychologią integralną, Doradztwo psycho-
logiczne, Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dole-
gliwości medycznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego ła-
godzenia dolegliwości medycznych, Badanie osobowości do celów 
psychologicznych, Badania psychologiczne, Leczenie psychologicz-
ne, Opieka psychologiczna, Poradnictwo psychologiczne, Terapia 
sztuką, Psychoterapia, Psychiatria, Udzielanie informacji z  zakresu 
psychologii, Usługi doradcze dotyczące zachowania ludzkiego, 
Usługi diagnozy psychologicznej, Usługi psychoterapeuty, Usługi 
psychoterapeutyczne, Usługi w  zakresie oceny osobowości [usługi 
w zakresie zdrowia psychicznego], Akupunktura, Aromaterapia, Do-
radztwo w  zakresie diety i  odżywiania się, Dostarczanie informacji 
dotyczących zdrowia, Konsultacje z  dziedziny żywienia, Masaż, Le-

czenie uzależnień, Opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, 
Ochrona zdrowia, Opieka medyczna i  zdrowotna, Ośrodki zdrowia, 
Opieka zdrowotna związana z naturopatią, Placówki rekonwalescen-
cji, Świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, Udzielanie infor-
macji zdrowotnej, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdro-
wia, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, Usługi 
klinik zdrowia, Usługi terapeutyczne, Usługi w  zakresie medytacji, 
Zabiegi terapeutyczne dla ciała 

(111) 356059 (220) 2022 03 18 (210) 541103
(151) 2022 08 12 (441) 2022 04 25
(732) AGRII POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Oma Pro
(510), (511) 1 Aktywatory biologiczne, Nawozy biologiczne, Nawozy 
biologiczne stosowane do  uzdatniania gleby, Nawozy biologiczne 
stosowane do  obróbki nasion, Biostymulatory roślin, Regulatory 
wzrostu roślin, Odżywki dla roślin, Mieszanki regulujące wzrost ro-
ślin, Środki zabezpieczające dla roślin, Preparaty do  wzmacniania 
roślin, Mikroorganizmy do  stymulacji wzrostu roślin, Środki ochro-
ny roślin przeciw patogenom, Biostymulanty będące środkami po-
budzającymi wzrost roślin, Biostymulatory stanowiące preparaty 
odżywcze dla roślin, Preparaty bakteriologiczne do użytku w rolnic-
twie, 5 Herbicydy biologiczne, Fungicydy biologiczne, 35 Marketing, 
Usługi sprzedaży detalicznej: aktywatorów biologicznych, nawozów 
biologicznych, nawozów biologicznych stosowanych do uzdatniania 
gleby, nawozów biologicznych stosowanych do obróbki nasion, bio-
stymulatorów roślin, regulatorów wzrostu roślin, odżywek dla roślin, 
mieszanek regulujących wzrost roślin, środków zabezpieczających 
dla roślin, preparatów do  wzmacniania roślin, mikroorganizmów 
do stymulacji wzrostu roślin, środków ochrony roślin przeciw pato-
genom, biostymulantów będących środkami pobudzającymi wzrost 
roślin, biostymulatorów stanowiących preparaty odżywcze dla ro-
ślin, herbicydów biologicznych, fungicydów biologicznych, Promo-
cja sprzedaży dla osób trzecich 

(111) 356060 (220) 2022 02 23 (210) 540249
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 11
(732) DZIAŁYŃSKA MARTA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) THE KRASNALS
(510), (511) 16 Obrazy, Obrazy artystyczne, Akwarele, Ryty artystycz-
ne, Rysunki, Rysunki artystyczne, Szkice, Gazety, Periodyki, Periodyki 
drukowane, Karton, Ulotki, Kalendarze, Foldery, Foldery drukowane, 
Prospekty, Afisze, Plakaty, Fotografie, Publikacje drukowane, Książki, 
Broszury, Instalacje artystyczne 

(111) 356061 (220) 2022 03 01 (210) 540481
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH  
POLSKIE EPŁATNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA, Tajęcina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pep
(540) 

(591) biały, czerwony, pomarańczowy
(531) 26 01 03, 26 01 18, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, oprogramo-
wanie komputerowe umożliwiające przetwarzanie opłat elektronicznych, 
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oprogramowanie dla urządzeń mobilnych do realizacji płatności elektro-
nicznych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające integrację ter-
minali płatniczych z systemami kasowymi, oprogramowanie do obsługi 
przesyłek kurierskich, kart flotowych, akcji rabatowych, lojalnościowych 
i  promocji, oprogramowanie do  obsługi doładowań do  telefonów i  re-
jestracji kart SIM, oprogramowanie umożliwiające dokonanie płatności 
za  rachunki, oprogramowanie do  obsługi doładowań energetycznych, 
oprogramowanie do obsługi kart przedpłaconych, czytniki, elektroniczne 
terminale płatnicze, terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, prze-
wodowe i  bezprzewodowe komputerowe urządzenia peryferyjne, mo-
bilne aplikacje, sprzęt przetwarzający dane i komputery do umożliwiania 
płatności online, części i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych 
towarów, 35 Obsługa programów lojalnościowych dla klientów, monito-
rowanie programów lojalnościowych dla klientów, zarządzanie progra-
mami lojalnościowymi, rejestracja użytkowników kart SIM, reklama usług 
finansowych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych ba-
zach danych, Zarządzanie komputerowymi bazami danych, Skomputery-
zowane zarządzanie danymi pozyskanymi za pośrednictwem Internetu, 
36 Usługi finansowe umożliwiające dokonywanie bezkontaktowych płat-
ności mobilnych w punktach sprzedaży detalicznej, online i hurtowej, usłu-
gi finansowe umożliwiające posiadaczowi karty wypłatę gotówki, usługi 
finansowe dotyczące kart flotowych, elektroniczne transakcje pieniężne, 
elektroniczne transakcje za pomocą kart kredytowych, kart bankowych, 
kart kredytowych, kart debetowych ,kart płatniczych, kart przedpłaco-
nych, udostępnianie wielu opcji płatniczych za pośrednictwem terminali 
elektronicznych obsługiwanych samodzielnie przez klientów, transfer pie-
niądza elektronicznego, finansowe usługi w zakresie przedpłacania, usłu-
gi zwrotu kosztów za transakcje internetowe, usługi w zakresie doładowa-
nia telefonów komórkowych, usługi związane z dokonywaniem płatności 
on-line, doradztwo finansowe w zakresie przeprowadzania bezgotówko-
wych transakcji płatniczych, rozliczanie i uzgadnianie transakcji finanso-
wych za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi 
finansowe w zakresie umożliwiania transferu środków pieniężnych, usługi 
informacyjne, i doradcze w zakresie uprzednio wymienionych usług, 38 
Przesyłanie informacji dotyczących usług finansowych przez internet, 
usługi łączności elektronicznej w  zakresie przygotowywania informacji 
finansowych, udostępnianie urządzeń transmisyjnych umożliwiających 
wymianę danych dotyczących finansów drogą elektroniczną, Udostęp-
nianie komputerowych baz danych dotyczących działalności finansowej, 
42 Projektowanie i  opracowywanie oprogramowania komputerowego 
dla usług finansowych instalacje i aktualizacja oprogramowania kompu-
terowego, projektowanie i opracowywanie interfejsów programowania 
aplikacji, usługi w zakresie pomocy technicznej w zakresie rozwiązywania 
problemów dotyczących oprogramowania komputerowego 

(111) 356062 (220) 2022 03 01 (210) 540516
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MLP GROUP
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 05 03 13, 05 03 14, 26 04 06, 26 04 15, 26 11 05, 26 11 08, 
27 05 01, 27 05 17, 29 01 12

(510), (511) 37 Usługi budowlane, Nadzór budowlany, Informacja 
budowlana, Budowa i  naprawy magazynów, Budownictwo miesz-
kaniowe oraz usługi instalacyjne dla budownictwa mieszkaniowego, 
Budownictwo przemysłowe oraz usługi instalacyjne dla budownic-
twa przemysłowego, Budowa i naprawy centrów magazynowo-pro-
dukcyjnych, Budowa i  naprawy parków logistycznych, Doradztwo 
inżynieryjne w zakresie budownictwa, Izolowanie i naprawy budyn-
ków, Instalowanie i  naprawy drzwi i  okien, Instalowanie i  naprawy 
wind, Rozbiórka budynków, Prace dekoratorskie w  budynkach, 39 
Usługi magazynowe, Wynajem garaży i  miejsc parkingowych, Wy-
najem powierzchni i obiektów magazynowych, Wynajem kontene-
rów magazynowych, Usługi parkingowe, Logistyka transportu, 42 
Usługi architektoniczne, Projektowanie budynków, Projektowanie 
centrów magazynowo-produkcyjnych, Projektowanie parków logi-
stycznych, Projektowanie dekoracji wnętrz, Doradztwo w  zakresie 
dekoracji wnętrz, Pomiary gruntu, Ekspertyzy inżynieryjne, Planowa-
nie urbanistyczne, Badania i analizy techniczne, Badania, ekspertyzy 
i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne, Doradztwo ar-
chitektoniczne, 43 Wynajem mieszkań, pokoi i innych pomieszczeń 
na pobyt czasowy, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej 
i  magazynowej, Prowadzenie domów wypoczynkowych i  pensjo-
natów, Rezerwacje hotelowe, Usługi hotelowe, Wynajmowanie sal 
na posiedzenia 

(111) 356063 (220) 2022 03 23 (210) 541379
(151) 2022 08 16 (441) 2022 04 19
(732) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ePuchar Polski PZPN
(510), (511) 35 Usługi agencji reklamowych, Usługi promocji za-
wodów sportowych, a  zwłaszcza piłkarskich, Usługi pozyskiwania 
i  systematyzacji danych do  komputerowych baz danych, Usługi 
zarządzania plikami komputerowymi, Usługi rozpowszechniania 
materiałów reklamowych oraz ogłoszeń reklamowych, usługi po-
wielania dokumentów, Usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz 
za  pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi organizowania tar-
gów handlowych lub reklamowych, Usługi zarządzania zbiorami in-
formatycznymi, Usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 38 
Transmisja programów radiowych i telewizyjnych, Transmisja imprez 
w zakresie sportów elektronicznych, 41 Usługi: organizowania i pro-
wadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, 
zjazdów, obozów, zawodów sportowych, zawodów e-sportowych, 
imprez w zakresie sportów elektronicznych, Organizowania turystyki 
i wypoczynku, wynajmowania stadionów, Udostępnianie obiektów 
i  sprzętu do  sportów elektronicznych, Usługi wydawnicze, Usługi 
kasyn, Usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, Usługi 
obsługi gier komputerowych w  systemie on-line, Usługi informacji 
o rekreacji, imprezach sportowych, Produkcja programów telewizyj-
nych i  radiowych, Prezentowanie programów telewizyjnych, Usługi 
montażu programów radiowych i telewizyjnych, Usługi wypożycza-
nia nagrań dźwiękowych, Organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, Publikacje multimedialne, 42 Zarządzanie porta-
lem internetowym, Usługi tworzenia, utrzymywania, opracowywa-
nia portali internetowych 

(111) 356064 (220) 2022 03 24 (210) 541405
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) BAUMALOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MultiTower
(540) 

(591) szary, pomarańczowy
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 6 Konstrukcje metalowe, 7 Przenośniki (maszyny), pod-
nośniki, maszyny do  sortowania dla przemysłu, sortownice, windy, 
inne niż wyciągi narciarskie, urządzenia transportowe do załadunku 
i  rozładunku, 37 Instalacje, konserwacje i naprawa maszyn, instalo-
wanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych 
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(111) 356065 (220) 2022 03 24 (210) 541407
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) BAUMALOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TransferTower
(540) 

(591) szary, pomarańczowy
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 6 Konstrukcje metalowe, 7 Przenośniki (maszyny), pod-
nośniki, maszyny do  sortowania dla przemysłu, sortownice, windy, 
inne niż wyciągi narciarskie, urządzenia transportowe do załadunku 
i  rozładunku, 37 Instalacje, konserwacje i naprawa maszyn, instalo-
wanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych 

(111) 356066 (220) 2022 03 24 (210) 541411
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) ŚWIĘCICKA MAJA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B M**K
(540) 

(531) 27 05 01, 01 01 03
(510), (511) 29 Mleczne produkty, Mleko, Mleko albuminowe, Mleko 
kokosowe, Mleko kokosowe do  celów kulinarnych, Mleko migdało-
we, 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, Mle-
ko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, Jogurt, Kefir [napój 
mleczny], Koktajle mleczne, Masło arachidowe, Masło kakaowe, Ma-
sło kokosowe [olej kokosowy], Napoje mleczne z  przewagą mleka, 
Napoje na bazie mleka kokosowego, Napoje na bazie mleka migda-
łowego, Napoje na  bazie mleka orzechowego, Napoje zawierające 
bakterie kwasu mlekowego, Soja konserwowana spożywcza, Nabiał 
i substytuty nabiału, 30 Batony zbożowe, Bułeczki słodkie, Bułeczki 
z czekoladą, Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Ciasto na słodkie wypieki, Cia-
sto na wypieki, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Czekolada, 
Czekolada pitna, Jogurt mrożony [lody spożywcze], Kakao, Kapsułki 
z  kawą, Karmelki [cukierki], Kawa, Kawa niepalona, Lizaki lodowe, 
Lody jadalne, Lody spożywcze, Makaroniki [wyroby cukiernicze], Mu-
esli, Musy czekoladowe, Naleśniki, Napoje czekoladowe z mlekiem, 
Napoje herbaciane z mlekiem, Napoje kakaowe z mlekiem, Napoje 
kawowe z mlekiem, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, 
Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty na ba-
zie czekolady, Pralinki, Produkty zbożowe, Przekąski na  bazie ryżu, 
Przekąski na bazie zbóż, Puddingi, Słodycze w postaci musów, Sor-
bety [lody], Substytuty kawy, Tarty (z owocami), Wyroby cukiernicze, 
32 Koktajle bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalko-
holowe o smaku kawy, Napoje gazowane (Proszek do wytwarzania-), 
Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie soi  
Inne niż substytuty mleka, Napoje serwatkowe, Napoje sportowe 

wzbogacane proteinami, Preparaty do  wytwarzania napojów bez-
alkoholowych, 43 Usługi restauracji z daniami ramen, Usługi restau-
racyjne, Usługi kateringowe, Usługi kateringowe obwoźne, Obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, 
Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Kafeterie [bufety], Restauracje 
samoobsługowe, Usługi barowe, Usługi osobistych kucharzy, Usługi 
restauracji specjalizujących się w makaronach udon i soba, Usługi re-
stauracji washoku, Wypożyczanie urządzeń do gotowania 

(111) 356067 (220) 2022 03 09 (210) 540772
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) MŁYNY SZCZEPANKI  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Szczepanki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLKA
(510), (511) 30 Mąka, Makarony, Mąka spożywcza, Mąka zbożowe, 
Mąka ziemniaczana, Mąka roślinna, Mąka gorczycowa, Mąka sojowa, 
Mąka owsiana, Mąka ryżowa, Mąka orzechowa, Mąka kukurydziana, 
Mąka żytnia, Mąka pszenna, Mąka jęczmienna, Mąka truflowa, Mąka 
migdałowa, Makaron jajeczny, Suszony makaron, Makaron błyska-
wiczny, Makaron ziti, Makaron azjatycki, Makaron spożywczy, Mąka 
razowa nieprzesiana, Mąka owsiana spożywcza, Mąka z prosa, Mąka 
na  ciasto, Mąka do  pieczenia, Mąka z  tapioki, Mąka na  pączki, Mąka 
na pizzę, Prażona mąka zbożowa, Kleista mąka ryżowa, Mąka z ciecie-
rzycy, Mąka z soczewicy, Makaron chiński [niegotowany], Udon [ma-
karon japoński], Surowy makaron rurki, Makaron soba instant, Chiński 
makaron instant, Makaron z serem, Makaron udon [niegotowany], Ma-
karon udon instant, Makarony do zup, Potrawy z makaronu, Makaron 
z ciecierzycy, Makaron z soczewicy, Makaron nitki skrobiowy, Makaro-
ny do pizz, Makarony mączne spożywcze, Makarony zawierające jaja, 
Makarony głęboko mrożone, Makarony zawierające nadzienia, Maka-
ron sojowy (harusame, nieugotowany), Makaron chiński chow mein, 
Makaron z komosy ryżowej, Puszkowana żywność zawierająca maka-
ron, Makaron instant do gotowania, Mąka z fasoli mung, Mąka z łzaw-
nicy ogrodowej, Mąka gotowa do pieczenia, Mąka ze skrobi ryżowej, 
Kasza manna [mąka spożywcza], Mąka ze skrobi pszennej, Mąka mie-
szana do żywności, Mąka pszenna do żywności, Makaron soba [japoń-
ski makaron z gryki, niegotowany], Ciasto makaronowe nadziewane, 
Makaroniki [wyroby cukiernicze], Sałatka z makaronem, Sosy do ma-
karonów, Makarony z  truflami, Gotowe potrawy na bazie makaronu, 
Gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron, Chińskie danie Lo 
mein [makaron], Chiński makaron ryżowy (bifun, niegotowany), Soba 
[japoński makaron z  gryki], Chow mein [chiński smażony makaron], 
Mąka sojowa używana do żywności, Mąka tapioka do celów spożyw-
czych, Mąka kukurydziana do celów spożywczych, Mąka jęczmienna 
[do celów spożywczych], Mąka spożywcza z nasion oleistych, Wzbo-
gacana kasza manna [mąka spożywcza], Mąka gryczana do celów spo-
żywczych, Ziemniaki (Mąka-) do  celów spożywczych, Mąka ziemnia-
czana do celów spożywczych, Mąka do  rzadkiego ciasta chińskiego, 
Makarony w postaci płatów, Potrawy liofilizowane, których głównym 
składnikiem jest makaron, Mąka kokosowa przeznaczona do spożycia 
przez ludzi, Mąka z roślin strączkowych do celów spożywczych, Mąka 
do sporządzania knedli z kleistego ryżu, Mąka z łzawnicy ogrodowej 
do celów spożywczych, Japońska mąka arrarutowa (kudzu-ko, do żyw-
ności), Posiłki składające się głównie z makaronów, Zboża stosowane 
do  produkcji makaronów, Potrawy gotowe na  bazie makaronu, Ma-
karony somen [bardzo cienkie makarony zrobione z  mąki pszennej, 
niegotowane], Płaty makaronu ryżowego na sajgonki, Sałatka z maka-
ronu typu rurki, Suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie 
składające się z  makaronów, Gotowe posiłki na  bazie makaronu dla 
małych dzieci, Mąka pozbawiona białka do użytku w produkcji piwa, 
Mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, Suche i świeże ma-
karony, kluski i pierogi, Liofilizowane dania, których głównym składni-
kiem jest makaron, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem 
jest makaron, Makaroniki kokosowe, Makaronowe konserwy, Makaro-
niki (ciastka), Makarony razowe, Makaron chiński, Makaron noodle, Nit-
ki [makaron], Makaron skrobiowy, Makaron suszony, Świeży makaron, 
Makaron [ciasto], Makaron ryżowy, Makaron pełnoziarnisty, Makaron 
gotowy, Makaron rurki, Makaron gryczany, Makaron nitki, Nadziewany 
makaron, Makaron muszelki, Makaron krewetkowy, Kuskus [kasza], Ka-
sza kukurydziana, Kasza gryczana, Kasza manna, Kasza bulgur, Kasza 
perłowa, Kasza perłowa [przetworzona], Przetworzona kasza manna 
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(111) 356068 (220) 2022 03 25 (210) 541453
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 19
(732) DUSZA NATALIA GYM HERO, Trzciana (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GYM HERO
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, 28 Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych 

(111) 356069 (220) 2022 01 23 (210) 538940
(151) 2022 08 11 (441) 2022 04 25
(732) KROSS SPÓŁKA AKCYJNA, Przasnysz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NIC NIE MUSISZ  WSZYSTKO MOŻESZ  KROSS
(510), (511) 6 Metalowe urządzenia do parkowania rowerów, Metalo-
we stojaki do przechowywania rowerów, Wieszaki na rowery, Stojaki 
metalowe, Stojaki na  rowery, Wieszaki z  metalu, Przenośne stojaki 
metalowe [konstrukcje], Stojaki [konstrukcje] z  metalu na  rowery, 
Metalowe wiaty dla rowerów, Stojaki podtrzymujące [konstrukcje] 
z metalu na rowery, Wiaty rowerowe [konstrukcje] z metalu, Metalo-
we zamki do rowerów, Zamki do rowerów, 9 Publikacje elektronicz-
ne, Interaktywne publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne, 
do pobrania, Publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach 
komputerowych, Edukacyjne aplikacje mobilne, Elektroniczne bazy 
danych, Interaktywne bazy danych, Serwery komputerowych baz 
danych, Elektroniczne bazy danych zapisane na  nośnikach kom-
puterowych, Oprogramowanie edukacyjne, Edukacyjne aplikacje 
komputerowe, Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Środki 
edukacyjne do pobrania, Edukacyjne aplikacje na tablety, Programy 
komputerowe do  celów edukacji, Oprogramowanie rzeczywistości 
wirtualnej do  edukacji, Edukacyjne materiały na  zajęcia, do  pobra-
nia, Podcasty do pobrania, Nagrane nośniki danych do użytku z kom-
puterami, Zestawy narzędzi do  rozwoju oprogramowania (SDK), 
Oprogramowanie użytkowe do  telefonów komórkowych, Aplikacje 
do  pobrania do  użytku z  telefonami komórkowymi, Oprogramo-
wanie użytkowe do urządzeń komórkowych, Aplikacje do pobrania 
na smartfony, Oprogramowanie komputerowe do użytku jako inter-
fejs programowania aplikacji (API), Oprogramowanie komputerowe 
do pobrania do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API), 
Oprogramowanie, Oprogramowanie typu sztuczna inteligencja, 
Oprogramowanie interaktywne oparte na  sztucznej inteligencji, 
Oprogramowanie do  rzeczywistości rozszerzonej, Oprogramowa-
nie do  rzeczywistości rozszerzonej do  użytku w  urządzeniach mo-
bilnych, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie użytkowe, Aplikacje 
do odzyskiwania informacji, 12 Rowery, Rowery elektryczne, Rowery 
wyposażone w silnik, Rowery cargo, Motorowery, Trycykle, Skutery 
[pojazdy], Hulajnogi, Pokrowce na rowery, Osłony ochronne do po-
jazdów, Osłony łańcucha do  rowerów, Stojaki na  rowery, Podpór-
ki rowerowe, Podpórki do  rowerów, Stopki, Bagażniki rowerowe, 
Siatki bagażowe do  pojazdów, Siedzenia dziecięce przystosowane 
do  rowerów, Kosze przystosowane do  rowerów, Przyczepki rowe-
rowe, Pompki do  rowerów, Błotniki, Lusterka wsteczne, Dzwonki 
do rowerów, Klaksony rowerowe, Opaski na  felgi, Urządzenia prze-
ciwodblaskowe, Uchwyty kierownicy do  rowerów, Kierunkowskazy 
do rowerów, Napinacze do szprych do kół, Końcówki do kierownicy 
rowerowej, Torby rowerowe, Torby na  bagażnik rowerowy, Części 
i  akcesoria do  rowerów, 18 Torby podróżne, Torby turystyczne, 25 
Odzież, Odzież dla rowerzystów, Buty do  jazdy na  rowerze, Ręka-
wiczki dla rowerzystów, Spodenki dla rowerzystów, Nakrycia głowy 
rowerowe, Odzież termiczna, 35 Usługi sprzedaży detalicznej oraz 
hurtowej w  zakresie rowerów, oraz elektrycznych rowerów, części 
do  rowerów oraz elektrycznych rowerów, akcesoriów i  osprzętu 
do rowerów oraz elektrycznych rowerów, Usługi sprzedaży interne-
towej w zakresie rowerów oraz elektrycznych rowerów, części do ro-
werów oraz elektrycznych rowerów, hulajnóg, akcesoriów i osprzętu 
do  rowerów oraz elektrycznych rowerów, toreb podróżnych, toreb 
turystycznych, Stojaków metalowych na  rowery, Metalowych sto-
jaków do przechowywania rowerów, Stojaków z metalu na  rowery, 
Wieszaków z metalu na rower, Odzieży, Odzieży dla rowerzystów, Bu-
tów do jazdy na rowerze, Rękawiczek dla rowerzystów, Spodenek dla 
rowerzystów, Nakryć głowy, Odzieży termicznej, Usługi sprzedaży 
detalicznej oraz hurtowej artykułów sportowych i gimnastycznych, 
Usługi sprzedaży internetowej artykułów sportowych i gimnastycz-
nych, Usługi franczyzy jako formy współpracy między przedsiębior-
stwami, 37 Naprawa pojazdów, Naprawa skuterów, Naprawa moto-

rowerów, Instalacja części zamiennych do  pojazdów, Instalowanie 
części do  pojazdów, Konserwacja i  naprawa pojazdów, Malowanie 
pojazdów, Naprawa lub konserwacja dwukołowych pojazdów silni-
kowych, Organizowanie naprawy pojazdów, Przegląd pojazdów, Re-
gulacja i  tuning pojazdów, Usługi doradcze w zakresie konserwacji 
pojazdów, Usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów, Usługi sta-
cji naprawy pojazdów, Usługi tuningu pojazdów, Konserwacja serwis 
i naprawa pojazdów, Montaż i instalowanie akcesoriów do pojazdów, 
Usługi w zakresie montażu opon, Naprawa i konserwacja pojazdów 
mechanicznych ich  części oraz silników pojazdów mechanicznych 
i  części do  nich, Naprawa i  konserwacja pojazdów mechanicznych 
i silników do nich, Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych 
i  ich części, Naprawa i konserwacja części podwozia oraz nadwozia 
pojazdów, Udzielanie informacji związanych z  naprawą rowerów, 
Zakładanie i  naprawa opon do  pojazdów, Naprawa i  konserwacja 
pojazdów lądowych, Naprawa i  konserwacja motocykli, Naprawa 
i konserwacja rowerów, Serwisowanie (przegląd) silników pojazdów, 
Naprawa lub konserwacja urządzeń do  parkowania rowerów, 39 
Logistyka transportu, Magazynowanie, Organizowanie transportu, 
Przewożenie i dostarczanie towarów, Rozładunek towarów, Spedycja 
towarów, Usługi dostawy, transportu, wypożyczanie rowerów, udzie-
lanie informacji związanych z  usługami wypożyczania rowerów, 
Usługi współdzielenia rowerów, Usługi w  zakresie cargo i  frachtu, 
41 Organizowanie i przygotowywanie zajęć i wydarzeń kulturalnych 
i sportowych, zapewnianie instruktażu i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń 
fizycznych, Oferowanie wsparcia, szkoleń indywidualnych i konsulta-
cji odnośnie sprawności fizycznej na rzecz osób w celu pomocy im 
w polepszeniu sprawności fizycznej, siły, uwarunkowań i wykonywa-
nia ćwiczeń fizycznych na co dzień, Udostępnianie obiektów i sprzę-
tu do  ćwiczeń i  fitnessu, Usługi szkoleniowe w  dziedzinie ćwiczeń 
fizycznych, Organizowanie lokalnych wydarzeń sportowych, organi-
zacja przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizowanie zawo-
dów sportowych, organizowanie wyścigów rowerowych, organizo-
wanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, usługi rozrywkowe 
w postaci wydarzeń sportowych, usługi edukacji, usługi edukacyjne 
dotyczące sportu, informacje na temat sportu 

(111) 356070 (220) 2022 03 10 (210) 540790
(151) 2022 08 11 (441) 2022 04 11
(732) GĄSIOROWSKA BOGUMIŁA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) calmbell
(540) 

(591) niebieski, jasnoniebieski
(531) 29 01 12, 02 01 30, 27 05 01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następują-
cymi produktami: e-booki, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: materiały drukowane i artykuły papier-
nicze oraz wyposażenie edukacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z  następującymi produktami: książki edukacyjne, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
podcasty, Usługi sprzedaży detalicznej związane z  następującymi 
produktami: książki edukacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej on-
line związane z  następującymi produktami: e-booki, Usługi rekla-
mowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi 
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: 
książki, Usługi reklamowe i  marketingowe świadczone za  pomocą 
mediów społecznościowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z następującymi produktami: materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: 
książki, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następujący-
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mi produktami: materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wy-
posażenie edukacyjne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane 
z następującymi produktami: podcasty, Usługi sprzedaży detalicznej 
online związane z następującymi produktami: materiały szkoleniowe 
i instruktażowe, 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, Organizowa-
nie wystaw w celach szkoleniowych, Wydawanie czasopism i książek 
w postaci elektronicznej, Publikacja i redagowanie książek, Przygo-
towywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, Publikowanie 
multimedialne magazynów, czasopism i  gazet, Usługi edukacyjne, 
rozrywkowe i sportowe, Przygotowywanie, organizowanie i prowa-
dzenie warsztatów [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie 
i prowadzenie kongresów, Publikacja i redagowanie materiałów dru-
kowanych, Usługi rezerwacji biletów na  atrakcje i  wydarzenia edu-
kacyjne, rozrywkowe i  sportowe, Elektroniczna publikacja tekstów 
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych online, Usługi pisania blogów, Tworzenie [opracowy-
wanie] treści edukacyjnych do  podcastów, Publikowanie, sprawoz-
dawczość i pisanie tekstów innych niż reklamowe, Produkcja nagrań 
audio i  video oraz produkcja multimedialna i  usługi fotograficzne, 
Organizowanie i  prowadzenie wykładów, Przygotowywanie, orga-
nizowanie i  prowadzenie konferencji, Wydawanie audiobooków, 
Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Przy-
gotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, Tworzenie 
[opracowywanie] podcastów 

(111) 356071 (220) 2022 03 17 (210) 541036
(151) 2022 08 11 (441) 2022 04 25
(732) ATEMIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MO
(540) 

(591) biały, złoty
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 21, 26 01 03, 26 01 18
(510), (511) 25 Obuwie, Obuwie codzienne, Obuwie [z  wyjątkiem 
obuwia ortopedycznego], Obuwie damskie, Obuwie męskie, Fle-
ki do  obuwia, Cholewki do  obuwia, Wkładki do  obuwia, Podeszwy 
do obuwia, Obcasy, Buty na obcasie, Buty skórzane 

(111) 356072 (220) 2022 03 18 (210) 541064
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 11
(732) RYPINA ALA, Józefów (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) różowy
(531) 05 05 16, 29 01 11

(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki do ma-
kijażu, Preparaty do  mycia i  pielęgnacji ciała, Preparaty do  mycia 
i pielęgnacji oraz stylizacji włosów, Środki toaletowe, 44 Usługi w za-
kresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi kosmetyczne, Usługi 
salonów piękności, Usługi wizażystów, Solaria, Usługi medyczne 
i dentystyczne, Konsultacje i doradztwo dotyczące kosmetyków, Fry-
zjerstwo, Udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, Chirur-
gia kosmetyczna i plastyczna, Usługi medycyny estetycznej, Usługi 
dermatologiczne, Usługi w zakresie makijażu permanentnego, Usłu-
gi doradztwa w zakresie makijażu, Usługi w zakresie masażu, Usługi 
w zakresie tatuażu, Doradztwo dietetyczne 

(111) 356073 (220) 2022 03 18 (210) 541070
(151) 2022 08 03 (441) 2022 04 11
(732) RYPINA ALA, Józefów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ANLAYA
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki do ma-
kijażu, Preparaty do  mycia i  pielęgnacji ciała, Preparaty do  mycia 
i pielęgnacji oraz stylizacji włosów, Środki toaletowe, 44 Usługi w za-
kresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi kosmetyczne, Usługi 
salonów piękności, Usługi wizażystów, Solaria, Usługi medyczne 
i dentystyczne, Konsultacje i doradztwo dotyczące kosmetyków, Fry-
zjerstwo, Udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, Chirur-
gia kosmetyczna i plastyczna, Usługi medycyny estetycznej, Usługi 
dermatologiczne, Usługi w zakresie makijażu permanentnego, Usłu-
gi doradztwa w zakresie makijażu, Usługi w zakresie masażu, Usługi 
w zakresie tatuażu, Doradztwo dietetyczne 

(111) 356074 (220) 2022 03 21 (210) 541152
(151) 2022 08 11 (441) 2022 04 25
(732) AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) lyksir
(510), (511) 3 Kremy kosmetyczne, Kremy nielecznicze, 5 Suplementy 
diety, Kremy lecznicze, Kremy farmaceutyczne 

(111) 356075 (220) 2022 03 21 (210) 541153
(151) 2022 08 11 (441) 2022 04 25
(732) AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) forevital
(510), (511) 3 Kremy kosmetyczne, Kremy nielecznicze, 5 Suplementy 
diety, Kremy lecznicze, Kremy farmaceutyczne 

(111) 356076 (220) 2022 01 31 (210) 539231
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 11
(732) FUNDACJA EDUKACJA DLA ROZWOJU-EDUKO,  
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EDUKO
(540) 

(591) zielony, niebieski, pomarańczowy, różowy
(531) 27 05 01, 29 01 14, 21 01 14
(510), (511) 9 Baterie słoneczne, czytniki [sprzęt do  przetwarzania da-
nych], drukarki do  druku 3D, hologramy, identyfikujące karty magne-
tyczne, lornetki, lupy [optyka], mikroprocesory, mikroskopy, okulary 3D, 
optyczne czytniki znaków, projektory, stereoskopy, urządzenia i  przy-
rządy do fizyki, wykrywacze [detektory], znaki cyfrowe, anteny, aparaty 
do projekcji przeźroczy, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do na-
uczania], bankomaty, czytniki do  przetwarzania kodów kreskowych, 
czytniki książek cyfrowych, drukarki komputerowe, dyski optyczne i ma-
gnetyczne, dżojstiki do  użytku z  komputerem inne niż do  gier wideo, 
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ekrany projekcyjne, elektroniczne tablice wyświetlające, fotokopiarki, 
grafika do pobierania do telefonów komórkowych, interaktywne tablice 
elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy 
audio, interfejsy komputerowe, kamery wideo, kartridże z kartami wideo, 
karty pamięci, klawiatura komputerowa, kłódki elektroniczne, kodowa-
ne karty magnetyczne, kodowane karty-klucze, komputery przenośne 
[podręczne], komputery kieszonkowe, komputery stacjonarne, liczydła 
elektroniczne, ładowarki baterii, magnetyczne nośniki danych, modemy, 
monitory, myszy komputerowe, nośniki rejestracji dźwięku, odbiorniki 
radiowe i  telewizyjne, odtwarzacze płyt kompaktowych, oprogramo-
wanie gier komputerowych nagrane, optyczne nośniki danych, pamięci 
komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, panele słoneczne do  wytwa-
rzania energii elektrycznej, płytki do układów scalonych, podkładki pod 
myszy komputerowe, podręczne siłowniki elektryczne, pokrowce na lap-
topy, smartfony, tablety, portfele elektroniczne, programy komputerowe 
do  pobrania, projektory wideo, przyrządy pomiarowe, publikacje elek-
tryczne do pobrania, radia samochodowe, roboty edukacyjne, roboty hu-
manoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, roboty laboratoryjne, 
scanery, sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, szafy 
grające, światła błyskowe, tablety, taśmy do rejestracji dźwięku, telefony 
bezprzewodowe, telefony komórkowe, tokeny bezpieczeństwa, urzą-
dzenia do  nauczania, urządzenia do  odtwarzania dźwięku, urządzenia 
do  projekcji wirtualnej klawiatury, urządzenia systemu GPS, urządzenia 
telewizyjne, zestawy na głowę do wirtualnej rzeczywistości, 28 Gry, gry 
polegające na  budowaniu, modele będące zabawkami, roboty zabaw-
kowe, automaty do  gry, gry przenośne z  wyświetlaczem ciekłokrysta-
licznym, maszyny do  ćwiczeń sprawnościowych, modele pojazdów 
w zmniejszonej skali, pistolety pneumatyczne (zabawki), przenośne kon-
sole do gier wideo, sprzęt do gier wideo, zestawy modeli w zmniejszonej 
skali, żetony do gier hazardowych, 35 Badania biznesowe, badania doty-
czące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działal-
ności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowych, telemarketing, 
prezentowanie produktów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej 
i hurtowej, produkcja filmów reklamowych, usługi marketingowe, usługi 
public relations, usługi relacji z mediami, wynajmowanie urządzeń i wy-
posażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, pozyski-
wanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządza-
nie plikami, optymalizacja stron internetowych, poszukiwania w zakresie 
patronatu, wyszukiwania informacji w plikach komputerowych dla osób 
trzecich, usługi wywiadu rynkowego, usługi opracowań graficznych dla 
celów reklamowych, usługi przeglądu prasy, uaktualnianie materiałów 
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, systematyzowanie da-
nych w komputerowych bazach danych, reklama za pośrednictwem sieci 
komputerowych, 42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, 
badania naukowe, badania w  dziedzinie technologii komunikacyjnych, 
badania w  zakresie ochrony środowiska naturalnego, doradztwo w  za-
kresie oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa 
(SaaS), platforma jako usługa (PaaS), prowadzenie prac badawczo-rozwo-
jowych nad nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie opa-
kowań, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi 
podmiotów zewnętrznych w  dziedzinie informatyki, opracowywanie 
oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, 
chmury obliczeniowe, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, 
doradztwo bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo bezpieczeń-
stwa oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projekto-
wania i rozbudowywania sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie 
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technolo-
giach komputerowych i programowaniu za pośrednictwem stron inter-
netowych, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalowanie 
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania kom-
puterowego, konwersje danych lub dokumentów na formę elektronicz-
ną, konwersja programów komputerowych i danych innych niż konwersja 
fizyczna, monitorowanie systemów komputerowych przy użyciu dostępu 
zdalnego, monitorowanie w celu wykrywania uszkodzeń, monitorowanie 
w  celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpie-
czeństwa danych, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywa-
nie platform komputerowych, projektowanie oprogramowania kompu-
terowego i systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych na rzecz osób trzecich, udostępnianie wyszukiwarek inter-
netowych, usługi doradztwa w dziedzinie technologii komputerowych, 
usługi w  zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe 

(111) 356077 (220) 2022 03 24 (210) 541385
(151) 2022 08 16 (441) 2022 04 19
(732) KOWALCZUK GRZEGORZ, Krasnobród (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kowal Lures by Grzegorz Kowalczuk
(510), (511) 28 Przynęty wędkarskie, Sprzęt wędkarski, Przybory 
wędkarskie, Artykuły wędkarskie 

(111) 356078 (220) 2022 03 28 (210) 541482
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) SICIŃSKA AGNIESZKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOWE ZĘBY W JEDEN DZIEŃ ZYGOMA
(540) 

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 02 09 10, 26 01 01, 26 01 03, 26 01 14, 26 11 08, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Konsultacje medyczne, Poradnic-
two medyczne, Badania medyczne, Kliniki 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, Wstawianie kamieni szla-
chetnych do  protez dentystycznych, Usługi ortodontyczne, Usługi 
asystenta dentysty, Usługi doradcze dotyczące implantów prote-
tycznych, Wstawianie implantów zębowych, Doradztwo związane 
ze stomatologią, Udzielanie informacji na temat stomatologii 

(111) 356079 (220) 2022 03 30 (210) 541536
(151) 2022 08 16 (441) 2022 04 25
(732) STRZEBLOWSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sobótka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKSM SOBÓTKA
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 29 01 12, 27 05 01, 14 07 01, 06 01 02
(510), (511) 1 Magnezyt, Klinkier magnezytowy, Kwarc, skaleń, 
19 Bloczki budowlane zawierające materiały izolacyjne, Bloczki 
ogniotrwałe, niemetalowe, Cement hydrauliczny, Chodniki wykonane 
z materiałów niemetalowych, Części budowlane (niemetalowe-), De-
ski podłogowe, Deski dachowe (niemetalowe-), Dachy (niemetalowe 
konstrukcje pokryć-), Deski z  materiałów niemetalowych do  użytku 
w budownictwie, Deskowanie budowlane niemetalowe, Deskowanie 
zewnętrzne ścian (niemetalowe-), Elementy budowlane prefabryko-
wane (niemetalowe-), Kamienie (materiały wiążące do  produkcji-), 
Kruszywo, Kominy niemetalowe, Materiały budowlane niemetalowe, 
Lastryko, Materiały niemetalowe do  celów budowlanych i  konstruk-
cyjnych, Materiały i  elementy budowlane i  konstrukcyjne z  piasku, 
kamienia, skał, gliny, minerałów i  betonu, Materiały i  elementy bu-
dowlane i konstrukcyjne z drewna i sztucznego drewna, Niemetalowa 
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więźba dachowa, Prefabrykowane niemetalowe elementy budowlane 
do montażu na miejscu, Wylewka, Aglomerowane materiały kamien-
ne, Bruk, Beton, Bloki wykonane z  kamienia naturalnego, Brukowce, 
Kamień, Kamienie brukowe, Kostka brukowa, Płyty chodnikowe, Tłu-
czeń, Skała kruszona, Drewno, Drewno częściowo obrobione, Drewno 
po  obróbce, Tarcica, Granit, Kwarc, Żwir, 35 Prowadzenie punktów 
sprzedaży hurtowej i detalicznej surowców naturalnych, magnezytu, 
klinkieru, kwarcu, skalenia, kamienia, skały, skały kruszonej, minera-
łów, betonu, cementu, bruku, żwiru, kruszywa, tłucznia, aglomero-
wanych materiałów kamiennych, kamieni brukowych, płyt chodni-
kowych, bloczków budowlanych, materiałów budowlanych, drewna, 
tarcicy, drewna obrobionego, więźby dachowej, 37 Usługi eksploatacji 
kamieniołomów, Usługi w zakresie wykopywania i wydobywania za-
sobów naturalnych, Budowlany sprzęt (wynajem-), Wynajem cięż-
kiego sprzętu, Wynajem maszyn do pompowania betonu, Wynajem 
maszyn do robót drogowych, Usługi w zakresie wypożyczania maszyn 
na  potrzeby inżynierii wodno-lądowej, Wynajem narzędzi budowla-
nych, Wynajem sprzętu do betonowania, Wynajem sprzętu do robót 
ziemnych i  koparek, Konserwacja i  naprawa pojazdów, Konserwacja 
pojazdów, Naprawa, konserwacja i  tankowanie pojazdów, Obsługa 
i  naprawa samochodów, Usługi kamieniarskie, 39 Pojazdy (wypoży-
czanie-), Usługi transportowe, Holowanie, Holowanie i  transport sa-
mochodów w ramach usług pomocy drogowej, 40 Kruszenie kamieni, 
Wynajem sprzętu do obróbki i przekształcania materiałów, do wytwa-
rzania energii i do produkcji na zamówienie, Obróbka betonu, Usługi 
tartaków, obróbka kruszywa, przetwarzanie kruszywa 

(111) 356080 (220) 2022 03 31 (210) 541593
(151) 2022 08 16 (441) 2022 04 25
(732) PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUPIL HURT
(540) 

(591) różowy, niebieski, granatowy, pomarańczowy, szary
(531) 26 04 01, 26 04 09, 26 04 15, 03 01 06, 03 01 08, 03 01 16, 
05 03 14, 11 03 18, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 17, 29 01 15
(510), (511) 5 Produkty i  preparaty weterynaryjne, 30 Kawa, Herbata, 
Produkty zbożowe, Przyprawy, 31 Artykuły spożywcze dla zwierząt, Po-
karm dla zwierząt, Napoje dla zwierząt, Ciastka dla zwierząt, Przekąski 
dla psów, Mleko dla kotów, 35 Usługi sprzedaży detalicznej artykułów 
żywnościowych dla zwierząt i towarów dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej artykułów żywnościowych dla zwierząt i  towarów dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży za pośrednictwem Internetu artykułów żywno-
ściowych dla zwierząt i  towarów dla zwierząt, Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi re-
klamowe i promocyjne, 39 Dystrybucja pokarmów dla zwierząt 

(111) 356081 (220) 2022 03 31 (210) 541599
(151) 2022 08 16 (441) 2022 04 25
(732) BIELSKIE ZAKŁADY OBUWIA BEFADO  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEFADO
(540) 

(591) czarny, żółty
(531) 26 13 25, 26 11 03, 26 11 12, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 08, 29 01 12

(510), (511) 25 Buty sznurowane, Cholewki do obuwia, Czubki do bu-
tów, Obuwie, Obuwie sportowe, Obuwie gimnastyczne, Obuwie 
rekreacyjne, Obuwie codziennego użytku, Odzież, Nakrycia głowy, 
Pantofle domowe, Podeszwy butów, Sandały, Walonki [buty filco-
we], 35 Udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych 
online w  Internecie, Opracowywanie katalogów, spisów w celu pu-
blikacji w  Internecie, Dystrybucja prospektów i  próbek, Reklama, 
Prognozowanie wydarzeń gospodarczych, Zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą, Usługi sprzedaży detalicznej oraz hurtowej, w tym 
także sprzedaży online, następujących towarów: obuwie do ćwiczeń 
[ortopedyczne], obuwie do ćwiczeń do rehabilitacji medycznej, po-
deszwy ortopedyczne, wkładki ortopedyczne, taśmy ortopedyczne, 
ortopedyczne aparaty, ortopedyczne obuwie, buty sznurowane, 
cholewki do  obuwia, czubki do  butów, obuwie, obuwie sportowe, 
obuwie gimnastyczne, obuwie rekreacyjne, obuwie codziennego 
użytku, odzież, nakrycia głowy, pantofle domowe, podeszwy butów, 
sandały, walonki [buty filcowe] 

(111) 356082 (220) 2022 03 31 (210) 541604
(151) 2022 08 16 (441) 2022 04 25
(732) TOPOLIŃSKI PATRYK JĘZYKOWA SIŁKA, Dawidy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Językowa Siłka
(510), (511) 9 Edukacyjne aplikacje komputerowe, Edukacyjne apli-
kacje mobilne, Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Opro-
gramowanie edukacyjne, Środki edukacyjne do pobrania, Podcasty, 
Videocasty, Oprogramowanie związane ze  sztuczną inteligencją 
i  nauczaniem maszynowym, Książki elektroniczne do  pobrania, 
Oprogramowanie, 16 Materiały drukowane i  artykuły papiernicze 
oraz wyposażenie edukacyjne, Drukowane książki, czasopisma, ga-
zety i inne media papierowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 
Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Podręczniki eduka-
cyjne, Publikacje edukacyjne, 35 Usługi reklamowe, marketingowe 
i  promocyjne, Administrowanie sprzedażą, Dostarczanie informacji 
handlowych konsumentom, Zarządzanie w zakresie zamówień, Usłu-
gi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania kompu-
terowego, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi pu-
blikacjami elektronicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
z materiałami piśmiennymi, Zapewnianie platformy internetowej dla 
nabywców i sprzedawców towarów i usług, 41 Publikowanie on-line 
elektronicznych książek i  czasopism, Publikowanie, sprawozdaw-
czość i pisanie tekstów, Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywko-
we i  sportowe, Edukacja, rozrywka i  sport, Tłumaczenia językowe, 
Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, Tworzenie [opracowywanie] 
podcastów, Organizacja webinariów 

(111) 356083 (220) 2022 03 31 (210) 541605
(151) 2022 08 16 (441) 2022 04 25
(732) MIRGA WERONIKA UTABAGA, Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UTABAGA
(510), (511) 18 Torebki damskie, Walizy, torby podróżne, torby, port-
fele i  inne artykuły służące do przenoszenia, Wyroby rymarskie, bi-
cze i  ubrania dla zwierząt, Imitacje skóry, Materiał skórzany, Paski 
skórzane [inne niż odzież], Paski z  imitacji skóry, Skóra syntetyczna, 
Skóra wegańska, Torby na  przybory toaletowe sprzedawane bez 
wyposażenia, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi re-
klamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie akcesoriów mody, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków 
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie artykułów bagażowych 

(111) 356084 (220) 2022 03 31 (210) 541606
(151) 2022 08 16 (441) 2022 04 25
(732) MIRGA WERONIKA UTABAGA, Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UTABAGA
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(540) 

(591) niebieski, granatowy, kremowy
(531) 26 01 02, 26 01 04, 26 01 16, 26 11 03, 26 11 25, 27 05 01, 
27 05 05, 29 01 13
(510), (511) 18 Torebki damskie, Walizy, torby podróżne, torby, port-
fele i inne artykuły służące do przenoszenia, Wyroby rymarskie, bicze 
i  ubrania dla zwierząt, Imitacje skóry, Materiał skórzany, Paski skó-
rzane [inne niż odzież], Skóra syntetyczna, Skóra wegańska, Torby 
na  przybory toaletowe sprzedawane bez wyposażenia, 35 Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administro-
wanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, promocyjne 
i marketingowe, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów 
mody, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  obuwiem, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  torbami, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane ze  sprzedażą odzieży i  dodatków odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie artyku-
łów bagażowych 

(111) 356085 (220) 2022 04 02 (210) 541637
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FEME SS
(540) 

(531) 26 04 02, 26 04 04, 26 04 12, 26 04 18, 27 05 01
(510), (511) 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i  inne artyku-
ły służące do  przenoszenia, Etui na  wizytówki, Etui na  klucze, Etui 
na  prawo jazdy, Etui na  karty kredytowe, Etui z  imitacji skóry, Etui, 
futerały na dokumenty, Torebki 

(111) 356086 (220) 2022 04 05 (210) 541662
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) STOWARZYSZENIE PASJONATÓW JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
GERMANIKO, Legnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Germaniko
(510), (511) 41 Nauczanie języków, Nauczanie języków obcych, 
Usługi edukacyjne w zakresie języków, Usługi w zakresie nauczania 
języków obcych, Usługi edukacyjne, Pokazy edukacyjne, Seminaria 
edukacyjne, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizowanie 
zjazdów edukacyjnych, Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Or-
ganizowanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie wykładów 
edukacyjnych, Organizowanie wystaw edukacyjnych, Organizowa-
nie gier edukacyjnych, Organizowanie konkursów edukacyjnych, Or-
ganizowanie kongresów edukacyjnych, Organizowanie seminariów 
edukacyjnych, Zapewnianie kursów edukacyjnych, Prowadzenie 

kursów edukacyjnych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Organizo-
wanie imprez edukacyjnych, Edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, 
Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne i instruktażowe, 
Warsztaty w  celach edukacyjnych, Organizowanie corocznych kon-
ferencji edukacyjnych, Organizowanie konkursów w  celach eduka-
cyjnych, Organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, Plano-
wanie wykładów w  celach edukacyjnych, Organizowanie widowisk 
w celach edukacyjnych, Organizowanie pokazów w celach edukacyj-
nych, Organizowanie wystaw do  celów edukacyjnych, Organizacja 
i  przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Opracowywanie kursów 
edukacyjnych i  egzaminów, Organizowanie i  prowadzenie targów 
edukacyjnych, Usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, 
Usługi edukacyjne i  szkoleniowe w  zakresie lingwistyki, Organizo-
wanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, Usługi 
edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania języków 

(111) 356087 (220) 2022 03 01 (210) 540515
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MLP GROUP
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 05 03 13, 05 03 14, 26 04 06, 26 04 15, 26 11 05, 26 11 07, 
27 05 01, 27 05 17, 29 01 12
(510), (511) 37 Usługi budowlane, Nadzór budowlany, Informacja 
budowlana, Budowa i  naprawy magazynów, Budownictwo miesz-
kaniowe oraz usługi instalacyjne dla budownictwa mieszkaniowego, 
Budownictwo przemysłowe oraz usługi instalacyjne dla budownic-
twa przemysłowego, Budowa i naprawy centrów magazynowo-pro-
dukcyjnych, Budowa i  naprawy parków logistycznych, Doradztwo 
inżynieryjne w zakresie budownictwa, Izolowanie i naprawy budyn-
ków, Instalowanie i  naprawy drzwi i  okien, Instalowanie i  naprawy 
wind, Rozbiórka budynków, Prace dekoratorskie w  budynkach, 39 
Usługi magazynowe, Wynajem garaży i miejsc parkingowych, Wyna-
jem powierzchni i  obiektów magazynowych, Wynajem kontenerów 
magazynowych, Usługi parkingowe, Logistyka transportu, 42 Usługi 
architektoniczne, Projektowanie budynków, Projektowanie centrów 
magazynowo-produkcyjnych, Projektowanie parków logistycznych, 
Projektowanie dekoracji wnętrz, Doradztwo w  zakresie dekoracji 
wnętrz, Pomiary gruntu, Ekspertyzy inżynieryjne, Planowanie urbani-
styczne, Badania i analizy techniczne, Badania, ekspertyzy i pomiary 
geologiczne, geodezyjne i  kartograficzne, Doradztwo architekto-
niczne, 43 Wynajem mieszkań, pokoi i innych pomieszczeń na pobyt 
czasowy, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej i magazy-
nowej, Prowadzenie domów wypoczynkowych i pensjonatów, Rezer-
wacje hotelowe, Usługi hotelowe, Wynajmowanie sal na posiedzenia 

(111) 356088 (220) 2022 03 09 (210) 540748
(151) 2022 08 08 (441) 2022 04 04
(732) SEREK RAFAŁ, Starachowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MÓJ KIEROWCA TAXI
(540) 

(591) żółty, czarny, biały
(531) 26 04 02, 26 07 20, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 39 Transport pasażerski, Usługi taksówek 
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(111) 356089 (220) 2022 03 17 (210) 541065
(151) 2022 08 16 (441) 2022 04 11
(732) PREGNABOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 9miesięcy
(540) 

(531) 05 07 01, 26 01 01, 27 05 01
(510), (511) 16 Albumy, artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe, blo-
ki [artykuły papiernicze], broszury, druki, wydawnictwa, czasopisma, 
książki, kalendarze, fotografie, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: ser-
wisów informacyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edu-
kacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m in  dro-
gą elektroniczną i  poprzez Internet, publikacji książek, czasopism, 
materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w  sieci 
on-line, elektronicznej małej poligrafii, cyfrowego obrazowania, 
prowadzenia on-line publikacji elektronicznych, nauczania bezpo-
średniego za pośrednictwem mediów informatycznych i korespon-
dencyjnego organizowania szkoleń w dziedzinach multimedialnych, 
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym 

(111) 356090 (220) 2022 02 03 (210) 539524
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) E J A  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Klembów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) misterio
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji włosów, w tym: balsamy, ma-
ski, fluidy, kremy, żele, pasty, odżywki, płukanki, pianki, lotiony, wo-
ski, brylantyny, oliwki i jedwabie, Gumy i kleje do włosów, Rozjaśnia-
cze i nabłyszczacze do włosów, Szampony, farby i lakiery do włosów, 
w tym szampony, farby i lakiery koloryzujące, Płyny do trwałej ondu-
lacji, Utrwalacze do trwałej ondulacji, Woda utleniona w kremie 

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) 059566 (180) 2032 10 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 076710 (180) 2032 11 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 076715 (180) 2032 11 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 077405 (180) 2032 09 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 077854 (180) 2033 03 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 079054 (180) 2032 09 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 079362 (180) 2032 10 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 079415 (180) 2032 11 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 079446 (180) 2032 11 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 079766 (180) 2032 10 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 081516 (180) 2032 04 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 083696 (180) 2032 08 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 084356 (180) 2032 10 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 086762 (180) 2032 06 15 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 35: wykonywanie nad-

zoru autorskiego i  zastępstwa in-
westycyjnego, promocja nowych 
wyrobów, organizacja giełd, tar-
gów i  wystaw promocyjnych oraz 
handlowych, usługi w  zakresie 
consultingu i pośrednictwa; 37: wy-
konywanie robót budowlano-mon-
tażowych i rozruchów; 42: projekto-
wanie inwestycji, prowadzenie prac 
studialnych, badawczych i  wdroże-
niowych, ekspertyzy, opiniowanie 
i orzeczenia techniczne, usługi w za-
kresie wynalazczości, testowanie 
prototypów, usługi geodezyjno- 
kartograficzne i poligraficzne 

(111) 087968 (180) 2032 12 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 090560 (180) 2032 11 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 090686 (180) 2032 10 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 091634 (180) 2033 08 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 150860 (180) 2032 11 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 167099 (180) 2032 07 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 168552 (180) 2032 07 29 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 35: prowadzenie skle-
pów i  hurtowni z  następującymi 
towarami: meble metalowe, sto-
larka budowlana metalowa, sa-
mochody i części do nich, stolarka 
budowlana niemetalowa, usługi 
reklamowe w  zakresie projekto-
wania i wykonywania reklamy wi-
zualnej oraz produkcja elemen-
tów reklamowych 

(111) 169550 (180) 2032 12 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169658 (180) 2032 10 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169676 (180) 2032 11 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169776 (180) 2032 11 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 170050 (180) 2032 10 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 171612 (180) 2032 11 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 172554 (180) 2032 04 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 175864 (180) 2033 04 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 199883 (180) 2032 10 04 Prawo przedłużono w całości 
(111) 243349 (180) 2030 11 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 244114 (180) 2030 11 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 244481 (180) 2030 11 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 245515 (180) 2030 11 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 247258 (180) 2030 11 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 249699 (180) 2030 11 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 249700 (180) 2030 11 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 253619 (180) 2031 12 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 254210 (180) 2032 01 27 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 37: usługi w  zakresie 
budownictwa ogólnego, przemy-
słowego, użyteczności publicznej, 
usługi w  zakresie budownictwa 
wodnego, melioracji i  rekulty-
wacji, usługi w  zakresie budowy 
oczyszczalni i  przepompowni 
ścieków, wysypisk śmieci, kom-
postowni, zakładów utylizacji od-
padów, usługi w zakresie budow-
nictwa komunikacyjnego, usługi 
w  zakresie wyburzania budowli, 
usługi w  zakresie instalacji wo-
dociągowych, kanalizacyjnych, 
wodnokanalizacyjnych, ciepłow-
niczych, centralnego ogrzewania, 
wentylacyjnych, energetycznych 
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i oświetleniowych, elektrycznych, 
telekomunikacyjnych, przyłącza 
do  sieci, usługi w  zakresie budo-
wy kotłowni, węzłów cieplnych 
i  węzłów gazowych, usługi w  za-
kresie zewnętrznych robót insta-
lacyjnych, kanalizacji sanitarnych 
i  deszczowych, usługi w  zakresie 
blacharstwa, dekarstwa, murar-
stwa, montaż konstrukcji metalo-
wych, nadzór budowlany, usługi 
świadczone sprzętem budowla-
nym, wynajmowanie sprzętu bu-
dowlanego i  burzącego, sprawo-
wanie nadzoru nad inwestycjami 
budowlanymi, obsługa i  przygo-
towanie inwestycji 

(111) 254211 (180) 2032 01 27 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 37: usługi w zakresie bu-
downictwa ogólnego, przemysło-
wego, użyteczności publicznej, 
usługi w  zakresie budownictwa 
wodnego, melioracji i  rekulty-
wacji, usługi w  zakresie budowy 
oczyszczalni i  przepompowni 
ścieków, wysypisk śmieci, kom-
postowni, zakładów utylizacji od-
padów, usługi w zakresie budow-
nictwa komunikacyjnego, usługi 
w  zakresie wyburzania budowli, 
usługi w  zakresie instalacji wo-
dociągowych, kanalizacyjnych, 
wodnokanalizacyjnych, ciepłow-
niczych, centralnego ogrzewania, 
wentylacyjnych, energetycznych 
i oświetleniowych, elektrycznych, 
telekomunikacyjnych, przyłącza 
do  sieci, usługi w  zakresie budo-
wy kotłowni, węzłów cieplnych 
i  węzłów gazowych, usługi w  za-
kresie zewnętrznych robót insta-
lacyjnych, kanalizacji sanitarnych 
i  deszczowych, usługi w  zakresie 
blacharstwa, dekarstwa, murar-
stwa, montaż konstrukcji metalo-
wych, nadzór budowlany, usługi 
świadczone sprzętem budowla-
nym, wynajmowanie sprzętu bu-
dowlanego i  burzącego, sprawo-
wanie nadzoru nad inwestycjami 
budowlanymi, obsługa i  przygo-
towanie inwestycji 

(111) 256764 (180) 2032 05 08 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 14: wyroby jubilerskie, 
biżuteria, wyroby oraz przyrządy 
zegarmistrzowskie i  chronome-
tryczne, zegary, zegarki, budziki, 
wyroby z metali szlachetnych lub 
półszlachetnych lub pokrywane 
nimi nie  ujęte w  innych klasach, 
kamienie szlachetne i  półszla-
chetne, metale szlachetne i  pół-
szlachetne oraz ich  stopy, akce-
soria do  w/w  wyrobów nie  ujęte 
w innych klasach 

(111) 257832 (180) 2032 04 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260291 (180) 2032 11 26 Prawo przedłużono w całości 

(111) 260324 (180) 2032 01 12 Prawo przedłużono w części dla to-
warów: 35: agencje public relations, 
agencje reklamowe, analizy ryn-
kowe, badania marketingowe, ba-
dania rynku, badania w  dziedzinie 
działalności gospodarczej, doradz-
two specjalistyczne w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, doradztwo 
w  zakresie organizowania i  prowa-
dzenia działalności gospodarczej, 
doradztwo w zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, informacja o dzia-
łalności gospodarczej, oferowanie 
i  prezentowanie w  mediach pro-
duktów dla celów sprzedaży deta-
licznej, organizowanie wystaw w ce-
lach handlowych lub reklamowych, 
outsourcing [doradztwo handlowe], 
pomoc przedsiębiorstwom w  dzia-
łalności gospodarczej przemysłowej 
i handlowej, pomoc w prowadzeniu 
i  zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, pozyskiwanie informacji 
o  działalności gospodarczej, public 
relations, wywiad gospodarczy 

(111) 260468 (180) 2032 10 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261044 (180) 2032 11 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261287 (180) 2032 09 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261350 (180) 2032 10 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261587 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261588 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261589 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261594 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261596 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261597 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261598 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261599 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261607 (180) 2032 12 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261718 (180) 2032 10 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261832 (180) 2033 01 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262243 (180) 2032 12 31 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262288 (180) 2032 10 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262408 (180) 2032 06 22 Prawo przedłużono w części dla to-

warów: 20: meble, meble biurowe; 
35: zgrupowanie na rzecz osób trze-
cich następujących towarów: pro-
duktów fotograficznych, paliw, 
urządzeń i  przyrządów fotograficz-
nych, samochodów w  tym osobo-
wych, motocykli, motorowerów 
i akcesoriów i części do nich, żywno-
ści, napojów, wyrobów tytonio-
wych, wyrobów porcelanowych, 
ceramicznych, szklanych i  środków 
czystości, artykułów użytku domo-
wego, metali i  rud metali, drewna, 
materiałów budowlanych i wyposa-
żenia sanitarnego, wyrobów meta-
lowych oraz sprzętu i wyposażenia 
hydraulicznego i  grzejnego, wyro-
bów chemicznych, komputerów, 
urządzeń peryferyjnych oprogra-
mowania, sprzętu telekomunikacyj-
nego, sprzętu audiowizualnego, 
farb, szkła, pokryć podłogowych 
i  ściennych, elektrycznego sprzętu 
gospodarstwa domowego, mebli, 
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sprzętu oświetleniowego, nagrań 
dźwiękowych i  audiowizualnych, 
odzieży, kosmetyków i  artykułów 
toaletowych, zegarków i  biżuterii 
pozwalające nabywcy wygodnie 
oglądać i kupować te towary: w hur-
towni, w sklepie, z katalogu różnych 
artykułów, wykorzystując zamówie-
nie korespondencyjne, za  pośred-
nictwem usługi elektronicznej, 
na stronie internetowej, za pośred-
nictwem systemu telezakupów, 
używając środków telekomunikacji, 
reklama i promocja, badania i anali-
zy rynku i opinii publicznej, doradz-
two organizacyjne i specjalistyczne 
w  sprawach działalności gospodar-
czej, doradztwo i pomoc w prowa-
dzeniu i  zarządzaniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i  po-
moc w zarządzaniu przedsiębior-
stwami handlowymi na  zasadzie 
franchisingu, usługi w  zakresie 
organizowania, prowadzenia i za-
rządzania działalnością gospo-
darczą, usługi firm centralnych 
(head office) i holdingów z wyłą-
czenie holdingów finansowych 
w  zakresie zarządzenia i  admini-
strowania przedsiębiorstwami, 
organizowanie targów i  wystaw 
handlowych i reklamowych w za-
kresie budownictwa, urbanistyki, 
architektury i  technologii w  tej 
dziedzinie, agencje reklamy, usłu-
gi reklamowe, rozpowszechnia-
nie materiałów reklamowych, po-
średnictwo w  sprzedaży czasu 
i  miejsca na  cele reklamowe 
w  mediach, usługi wynajmowa-
nia miejsc na umieszczanie ogło-
szeń i  reklam, usługi dotyczące 
„public relations”, prace biurowe 
i  sekretarskie, administracyjna 
obsługa biura, wykonywanie fo-
tokopii, przygotowywanie doku-
mentów w zakresie pisania i reda-
gowania tekstu, edycji i  korekty 
dokumentów, przepisywania do-
kumentów, powielania dokumen-
tów, organizowanie przetargów 
na rynku obrotu gruntami, nieru-
chomościami, powierzchniami 
użytkowymi i  lokalami mieszkal-
nymi, systematyzacja i  pozyski-
wanie danych do  komputero-
wych baz danych, komputerowe 
zarządzanie plikami, przetwarza-
nie danych i  zarządzanie nimi, 
transkrypcji informacji, zarządza-
nia zbiorami informatycznymi, 
usługi agencji pracy tymczaso-
wej, wyszukiwanie miejsc pracy 
dla osób poszukujących pracy, 
usługi związane z  rekrutacją 
i  udostępnianiem pracowników, 
prowadzenie sklepów i stoisk zaj-

mujących się oferowaniem 
na  rzecz osób trzecich żywności 
i  napojów, wynajem i  dzierżawa 
maszyn i urządzeń biurowych, usłu-
gi agentów handlowych w zakresie 
sprzedaży i pośrednictwa sprzedaży 
towarów takich jak, produktów fo-
tograficznych, paliw, urządzeń 
i  przyrządów fotograficznych, sa-
mochodów w tym osobowych, mo-
tocykli, motorowerów i  akcesoriów 
i części do nich, żywności, napojów, 
wyrobów tytoniowych, wyrobów 
porcelanowych, ceramicznych, 
szklanych i środków czystości, arty-
kułów użytku domowego, metali 
i rud metali, drewna, materiałów bu-
dowlanych i wyposażenia sanitarne-
go, wyrobów metalowych oraz 
sprzętu i wyposażenia hydrauliczne-
go i  grzejnego, wyrobów chemicz-
nych, komputerów, urządzeń pery-
feryjnych oprogramowania, sprzętu 
telekomunikacyjnego, sprzętu au-
diowizualnego, farb, szkła, pokryć 
podłogowych i  ściennych, elek-
trycznego sprzętu gospodarstwa 
domowego, mebli, sprzętu oświe-
tleniowego, nagrań dźwiękowych 
i audiowizualnych, odzieży, kosme-
tyków i  artykułów toaletowych, 
zegarków i  biżuterii, informacja 
o powyższych usługach; 36: usługi 
w  zakresie doradztwa, organizacji 
i zarządzania, finansowania przed-
sięwzięć inwestycyjnych polegają-
cych na  budowie i/lub przygoto-
waniu obiektów mieszkalnych 
i niemieszkalnych przeznaczonych 
do  sprzedaży, wynajmowania, 
użyczania, zarządzania nierucho-
mościami, pośrednictwa w  spra-
wach kupna, sprzedaży, najmu 
budynków, lokali i  powierzchni 
użytkowej, wyceny nieruchomo-
ści, wynajmowaniu i/lub dzierża-
wie nieruchomości, lokali miesz-
kalnych i powierzchni użytkowej, 
administrowania nieruchomo-
ściami, lokalami, powierzchnią 
użytkowa, doradztwo w  zakresie 
zarządzania i  administrowania 
obiektami mieszkalnymi i  zespo-
łami osiedlowymi, usługi wynaj-
mu budynków, lokali mieszkal-
nych i  użytkowych, pomoc 
w zarządzaniu przedsięwzięciami 
dotyczącymi obrotu nieruchomo-
ściami, usługi w  zakresie doradz-
twa w  zarządzaniu nieruchomo-
ściami, sprzedaży domów, lokali 
mieszkalnych i  użytkowych, usłu-
gi finansowe, usługi maklerskie, 
leasing finansowy, usługi rachun-
kowo-księgowe, doradztwo finan-
sowe, doradztwo podatkowe, 
usługi biur kredytowych i  agencji 
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inkasa, pośrednictwo pieniężne, 
działalność funduszy trustów 
i  podobnych instytucji finanso-
wych, zarządzanie rynkami finan-
sowymi, usługi oceny ryzyka 
i  szacowania poniesionych strat, 
usługi brokerów i agentów ubez-
pieczeniowych, usługi funduszy 
emerytalnych, usługi zarządzania 
funduszami, informacja o powyż-
szych usługach; 37: usługi budow-
lane, w tym usługi związane z pra-
cami wykonawczymi obiektów 
budowlanych, nadzór budowlany, 
realizacja projektów budowla-
nych, usługi developerskie w  za-
kresie budownictwa, usługi re-
montowe, naprawy obiektów, 
restauracja budynków, konserwa-
cja obiektów budowlano-mieszka-
niowych, budowanie lokali miesz-
kalnych i  osiedli mieszkaniowych 
wraz z  infrastrukturą informacji 
budowlanej, roboty ziemne, wy-
konywanie robót ogólnobudowla-
nych, konstrukcyjnych i montażo-
wych, budowa dróg i  autostrad, 
dróg szynowych i  kolei podziem-
nej, mostów i  tuneli, rurociągów 
przesyłowych i sieci rozdzielczych, 
linii telekomunikacyjnych i  elek-
troenergetycznych, obiektów in-
żynierii wodnej, przygotowywa-
nie temu pod budowę, usługi 
związane z  rozbiórką i burzeniem 
obiektów, usługi związane z wyko-
nywaniem wykopów i  wierceń 
geologiczno inżynierskich, wyko-
nywanie fundamentów, wykony-
wanie robót budowlanych w  za-
kresie wznoszenia konstrukcji 
budowlanych, wykonywanie ro-
bót budowlanych murarskich, wy-
konywanie instalacji elektrycz-
nych budynków i  budowli, 
wykonywanie instalacji elektrycz-
nych sygnalizacyjnych, instalowa-
nie dźwigów osobowych i  towa-
rowych oraz ruchomych schodów, 
wykonywanie pozostałych elek-
trycznych, wykonywanie robót 
budowlanych izolacyjnych, insta-
lacji centralnego ogrzewania 
i  wentylacyjnych, instalacji wod-
no-kanalizacyjnych, instalacji ga-
zowych, instalacji klimatyzacyj-
nych, wykonywanie konstrukcji 
i  pokryć dachowych, wynajem 
maszyn i urządzeń budowlanych, 
wynajem sprzętu budowlanego 
i  burzącego wraz z  obsługą ope-
ratorską, usługi w  zakresie robót 
budowlanych wykończeniowych, 
stacje obsługi pojazdów, usługi 
związane z naprawą, konserwacją 
i  czyszczeniem pojazdów, usługi 
związane z  naprawą i  konserwa-

cją sprzętu biurowego, maszyn, 
urządzeń elektrycznych, sprzętu 
transportowego, sprzętu kompu-
terowego i  urządzeń peryferyj-
nych, metalowych wyrobów goto-
wych, urządzeń elektronicznych 
i optycznych, elektrycznych, usłu-
gi związane z  naprawą aparatów 
fotograficznych, usługi związane 
z  czyszczeniem i  sprzątaniem 
obiektów, informacja o  powyż-
szych usługach; 39: usługi tury-
styczne za  wyjątkiem rezerwacji 
hoteli i  pensjonatów, usługi za-
pewniania zakwaterowania, usługi 
agentów, pośredników i organiza-
torów turystycznych za wyjątkiem 
rezerwacji zakwaterowania, współ-
praca z różnymi firmami przy orga-
nizowaniu wyjazdów turystycznych 
w  zakresie usług transportowych, 
organizowanie wczasów rekreacyj-
nych i wypoczynkowych, organiza-
cja imprez turystycznych, podróży, 
wycieczek, w  tym organizacja oraz 
obsługa zagranicznej i  krajowej tu-
rystyki przyjazdowej i  wyjazdowej, 
grupowej i indywidualnej, organiza-
cja pobytów biznesowych w kraju 
i za granicą, usługi pilotów wycie-
czek i  przewodników turystycz-
nych, udzielanie informacji tury-
stycznej, rezerwacja miejsc 
w środkach transportu w tym po-
średnictwo i  rezerwacja usług 
w zakresie komunikacji i podróży, 
czarterowanie, transport pasażer-
ski, usługi agencji transporto-
wych, przewóz ludzi i towaru po-
jazdami mechanicznymi, koleją, 
statkami i samolotami, usługi tak-
sówek osobowych, wynajmowa-
nie środków transportu podróż-
nym, wynajem samochodów 
ciężarowych, wynajem samocho-
dów z kierowcą, składowanie i ma-
gazynowanie ładunków, paczek, 
towarów, paliw gazowych, przeła-
dunek towarów, transport specjali-
styczny, informacja o  transporcie, 
pośrednictwo transportowe, usłu-
gi pocztowe i  kurierskie, prowa-
dzenie informacji turystycznej i po-
dróżniczej, zwiedzanie turystyczne 
związane z  informacją dotyczącą 
podróży, informacją o taryfach, roz-
kładach jazdy i  sposobach trans-
portu, rezerwacja miejsc podróży, 
rezerwacja biletów lotniczych, ko-
lejowych, promowych, pośrednic-
two w usługach komunikacyjnych, 
zapewnienie zorganizowanych 
form zwiedzania, zwiedzanie tury-
styczne, towarzyszenie i  opieka 
w podróży, wynajem i dzierżawa sa-
mochodów, samolotów, pojazdów 
mechanicznych, statków, promów, 
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pakowanie towarów, dostawa 
i  transport paczek, transport ba-
gażu, pośrednictwo w  rezerwacji 
i sprzedaży dokumentów przewo-
zowych, przewoźników polskich 
i  obcych w  komunikacji krajowej 
i  zagranicznej oraz organizacja 
przewozów wszelkimi dostępnymi 
środkami transportu, organizacja 
i świadczenie usług w zakresie pi-
lotażu, wynajmowania powierzch-
ni na salony samochodowe, usługi 
parkingowe, usługi administrowa-
nia miejscami parkingowymi, 
usługi związane z pakowaniem to-
warów, paczek, pomoc drogowa 
w  przypadku awarii samochodu 
(holowanie), przeprowadzki, infor-
macja o  powyższych usługach; 42: 
prace badawczo-rozwojowe w dzie-
dzinie nauk technicznych, usługi 
projektowe w  zakresie budownic-
twa, urbanistyki, architektury 
i  technologii, doradztwo tech-
niczne w  zakresie inżynierii, do-
radztwo i  projektowanie kon-
strukcji, budynków, usługi w  za-
kresie projektowania specjali-
stycznego, wykonywanie badań, 
ekspertyz, opinii i analiz technicz-
nych w  zakresie budownictwa, 
usługi w  zakresie architektury, 
planowania urbanistycznego, ba-
dania, ekspertyzy i pomiary geolo-
giczne, geodezyjne i kartograficz-
ne oraz pomiary podwykonawcze 
dotyczące inwestycji, ekspertyzy 
inżynieryjne, badania techniczne, 
doradztwo budowlane i  w  zakre-
sie ochrony środowiska, dekoracja 
wnętrz, planowanie urbanistycz-
ne, pomiary terenu, usługi w zakre-
sie technologii informatycznych 
i  komputerowych, archiwizacja 
komputerowych baz danych, usługi 
w zakresie utrzymania baz danych, 
usługi w zakresie odzyskiwania utra-
conych danych z  komputerowych 
baz danych, usługi związane z two-
rzeniem, utrzymywaniem, gro-
madzeniem i  zapewnianiem funk-
cjonowania serwisu informacyjnego 
w  formie internetowego systemu 
komputerowego, tworzenie i utrzy-
mywanie portali internetowych, ad-
ministrowanie portalami interneto-
wymi, doradztwo w  zakresie 
informatyki, doradztwo w  zakre-
sie sprzętu komputerowego, in-
stalacje, aktualizacje, konserwa-
cje, powielanie, projektowanie, 
edycja oraz wypożyczanie opro-
gramowania komputerowego, 
zarządzanie stronami interneto-
wymi (hosting), odzyskiwanie da-
nych komputerowych, wynajem 
sprzętu komputerowego, infor-

macja o  powyższych usługach; 
43: usługi gastronomiczne, restau-
racje, restauracje samoobsługowe, 
hotele, kawiarnie, kafeterie, mote-
le, pensjonaty, snack-bary, stołów-
ki, schroniska turystyczne, usługi 
związane z rezerwacją pokoi w ho-
telach i  pensjonatach przez biura 
podróży, catering, usługi zaopa-
trzenia w żywność i napoje, tym-
czasowe zakwaterowanie, pola 
kempingowe, pola namiotowe, 
informacja o  powyższych usłu-
gach; 44: wynajem maszyn i urzą-
dzeń rolniczych, usługi związane 
z  zagospodarowaniem terenów 
zieleni, usługi medyczne, usługi 
szpitali, przychodni i  klinik me-
dycznych, leczniczych, pourazo-
wych i  rehabilitacyjnych, usługi 
gabinetów stomatologicznych, fi-
zjoterapia, usługi pogotowia ratun-
kowego, usługi pielęgniarek i położ-
nych, usługi paramedyczne, pomoc 
społeczna bez zakwaterowania, po-
moc społeczna z  zakwaterowa-
niem, informacja o  powyższych 
usługach; 45: usługi bezpieczeństwa 
świadczone dla osób i  mienia, do-
radztwo w  sprawach bezpieczeń-
stwa, agencje detektywistyczne 
i ochroniarskie, dzierżawa własności 
intelektualnej, usługi prawne, opie-
ka nad dziećmi, informacja o  po-
wyższych usługach 

(111) 262626 (180) 2032 11 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262633 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262872 (180) 2032 12 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262880 (180) 2032 12 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262881 (180) 2032 12 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262929 (180) 2032 11 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263046 (180) 2032 11 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263144 (180) 2032 11 28 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 29: drób i  przetwory 
z  niego, mięso i  jego przetwory, 
mięso wieprzowe i  jego przetwo-
ry, wędliny, wyroby garmażeryjne, 
pasztety, podroby, smalec, konser-
wy mięsne, mięso solone, buliony, 
dziczyzna i  przetwory z  dziczyzny, 
przetwory mięsno-warzywne, mro-
żonki mięsno-warzywne; 35: usługi 
w  zakresie pośrednictwa handlo-
wego polegające na kompleksowej 
ofercie towarów usługi w  zakresie 
reklamy, reklamy telewizyjnej, ra-
diowej, za  pośrednictwem sieci 
komputerowej, usługi kreowania 
wizerunku firmy, promocji, przeka-
zywania informacji handlowej, pre-
zentowania, fachowe doradztwo 
handlowe, usługi reklamowe, orga-
nizowanie wystaw handlowych i re-
klamowych, usługi w zakresie pro-
wadzenia agencji eksportowych, 
usługi w  zakresie rozpowszech-
niania materiałów reklamowych, 
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druków, prospektów, broszur, 
organizowanie prezentacji, wy-
staw handlowych i reklamowych, 
udzielanie informacji o  produk-
tach dostępnych w  hurtowniach 
i sklepach detalicznych i sklepach 
internetowych, szkolenia w  zakre-
sie prowadzenia punktów sprzeda-
ży mięsa i  przetworów mięsnych, 
wędlin, wyrobów garmażeryjnych, 
usługi sprzedaży hurtowej i  de-
talicznej w  punktach sprzedaży 
detalicznej i hurtowej oraz w skle-
pach internetowych następujących 
wyrobów: wędlin, mięsa, mięsa 
wieprzowego, dziczyzny, wyrobów 
mięsnych, wyrobów drobiowych, 
usługi sprzedaży hurtowej i  de-
talicznej w  punktach sprzedaży 
detalicznej i hurtowej oraz w skle-
pach internetowych następujących 
wyrobów z  naniesionymi znakami 
towarowymi przybory kuchenne 
i  gospodarstwa domowego, po-
jemniki, ręczne przyrządy używane 
w gospodarstwie domowym, ręcz-
ne narzędzia do siekania, mielenia, 
wyciskania, rozdrabniania, sztućce, 
noże, deski do  krojenia, naczynia, 
krajalnice 

(111) 263322 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263323 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263324 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263346 (180) 2033 02 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263364 (180) 2032 08 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263369 (180) 2032 10 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263495 (180) 2033 01 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263684 (180) 2032 12 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264237 (180) 2033 02 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264385 (180) 2033 01 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264464 (180) 2032 10 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265130 (180) 2033 04 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265347 (180) 2032 12 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265348 (180) 2032 12 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265552 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265572 (180) 2032 10 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265730 (180) 2032 11 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266570 (180) 2033 04 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 267476 (180) 2033 04 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 268703 (180) 2033 03 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 274686 (180) 2032 11 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 274687 (180) 2032 11 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 283214 (180) 2032 11 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 297331 (180) 2032 10 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 301622 (180) 2032 11 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 307630 (180) 2032 10 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 307632 (180) 2032 10 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 314596 (180) 2032 11 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 355317 (180) 2030 02 01 Prawo przedłużono w całości 

DecYZJe o oDMoWie UDZielenia praWa  
WYDane po oGŁosZeniU o ZGŁosZeniU lUb 

UJaWnieniU ZGŁosZenia na stronie internetoWeJ 
UrZĘDU patentoWeGo rp

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

(210) 502948 U
(210) 507880 ZT6/2020
(210) 509456 U
(210) 512423 ZT24/2020
(210) 516617 ZT42/2020
(210) 519618 ZT47/2020
(210) 527549 U
(210) 529496 U
(210) 529863 U
(210) 530000 U
(210) 531084 U
(210) 531284 U
(210) 531350 U
(210) 534085 U

(210) 535097 U
(210) 535597 U
(210) 538059 U
(210) 542653 U
(210) 542930 U
(210) 542760 U
(210) 540616 U
(210) 541491 U
(210) 542340 U
(210) 540888 U
(210) 508797 U
(210) 498217 U
(210) 535814 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) 514570 ZT39/2020
(210) 526656 U
(210) 528247 ZT29/2021
(210) 534056 ZT43/2021
(210) 536927 ZT51/2021
(210) 526843 ZT18/2021
(210) 536868 U

(210) 542765 U
(210) 542918 U
(210) 542919 U
(210) 542920 U
(210) 543023 U
(210) 543472 U
(210) 526017 ZT17/2021

DecYZJe stWierDZaJące  
WYGaśniĘcie DecYZJi o UDZieleniU praWa

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

(210) 446017 24/2015
(210) 451451 09/2016
(210) 453168 12/2016
(210) 495296 41/2019
(210) 497314 10/2021
(210) 498373 24/2019
(210) 500660 34/2019
(210) 503294 51/2019
(210) 504465 06/2020
(210) 505044 46/2019
(210) 507614 32/2021
(210) 511625 18/2020
(210) 511626 18/2020
(210) 512010 33/2021
(210) 514054 35/2021

(210) 514550 31/2021
(210) 515727 33/2021
(210) 515729 33/2021
(210) 515730 33/2021
(210) 515731 33/2021
(210) 515743 33/2021
(210) 515750 33/2021
(210) 515751 33/2021
(210) 516207 38/2020
(210) 516208 39/2020
(210) 516295 47/2020
(210) 516296 47/2020
(210) 516603 42/2020
(210) 517358 46/2020
(210) 517371 33/2021
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(210) 518033 34/2021
(210) 518904 44/2020
(210) 519797 33/2021
(210) 519828 52/2020
(210) 520481 50/2020
(210) 521357 03/2021
(210) 522080 31/2021
(210) 523034 07/2021
(210) 523553 29/2021
(210) 523667 33/2021
(210) 525199 12/2021
(210) 525359 31/2021
(210) 525796 35/2021
(210) 525836 34/2021
(210) 527057 23/2021
(210) 527665 28/2021
(210) 527910 32/2021
(210) 527911 30/2021
(210) 527931 25/2021
(210) 528463 32/2021
(210) 528495 31/2021
(210) 528644 36/2021
(210) 528887 32/2021
(210) 529052 36/2021
(210) 529255 31/2021
(210) 529411 30/2021
(210) 529421 32/2021
(210) 529455 32/2021
(210) 529500 32/2021

(210) 529514 29/2021
(210) 529681 28/2021
(210) 529844 31/2021
(210) 529909 31/2021
(210) 529947 33/2021
(210) 529958 32/2021
(210) 529997 32/2021
(210) 530313 33/2021
(210) 530460 32/2021
(210) 530533 34/2021
(210) 530547 36/2021
(210) 530797 31/2021
(210) 530801 31/2021
(210) 531165 31/2021
(210) 531272 31/2021
(210) 531275 31/2021
(210) 531279 34/2021
(210) 531294 34/2021
(210) 531611 34/2021
(210) 531618 35/2021
(210) 531680 32/2021
(210) 531792 34/2021
(210) 531820 33/2021
(210) 531833 32/2021
(210) 532002 34/2021
(210) 532338 34/2021
(210) 532359 34/2021
(210) 532483 35/2021
(210) 532525 37/2021

UnieWaŻnienie praWa

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

(111) 263885 Prawo unieważniono w części dla towarów i/lub 
usług: 30: lody spożywcze; 35: usługi w zakresie 
gromadzenia ekspozycji i tworzenia klientom 
warunków dogodnego doboru i zakupu w skle-
pie lub hurtowni z koncentratami spożywczymi 
proszku lodowego oraz polew do lodów i lodów 
spożywczych; 43: przygotowanie lodów oraz 
deserów lodowych na zamówienie oraz ich do-
stawa, usługi prowadzone w cukierniach oraz 
kawiarniach  

WYGaśniĘcie praWa

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

(111) 209338 (141) 2020 01 17 Prawo wygasło w całości 
(111) 263885 (141) 2019 01 14 Prawo wygasło w części dotyczącej 

towarów i/lub usług: 11: automaty 
do lodów; 35: usługi w zakresie gro-
madzenia ekspozycji i  tworzenia 
klientom warunków dogodnego 
doboru i zakupu w sklepie lub hur-
towni z koncentratami spożywczy-
mi proszków do produkcji gofrów 

(111) 275930 (141) 2022 06 21 Prawo wygasło w całości 

DecYZJe o ZMianie, UcHYleniU lUb stWierDZeniU 
nieWaŻności DecYZJi opUbliKoWanYcH  

W WiaDoMościacH UrZĘDU patentoWeGo

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

(111) 345685 38/2021 2021 10 18 
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 31 08 2021 r   
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy 

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) 059712 A  Wykreślono: GalaxoSmithKline Consumer 
Healthcare (UK) IP Limited, Wielka Brytania; Wpisano: Unilever IP 
Holdings B V , Rotterdam, Holandia 

(111) 060935 A  Wykreślono: POL-AM-PACK S A , Kraków, Pol-
ska 001401971; Wpisano: CP GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Pol-
ska 001401971 

(111) 071621 A  Wykreślono: KRAFT FOODS GROUP BRANDS 
LLC, NORTHFIELD, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: KRAFT 
FOODS GROUP BRANDS LLC, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki 

(111) 077578 A  Wykreślono: FOUR SEASONS HOTELS (BAR-
BADOS) LTD , BRIDGETOWN, Barbados; Wpisano: FOUR SEASONS 
HOTELS (NETHERLANDS) B V , Amsterdam, Holandia 

(111) 077580 A  Wykreślono: CHUBB INTERNATINAL HOLDIN-
GS LIMITED, LONDYN, Wielka Brytania; Wpisano: CHUBB INTERNA-
TIONAL HOLDINGS LIMITED, Ashford, Wielka Brytania 

(111) 094802 A  Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA JAW-
NA, Poznań, Polska 290009364; Wpisano: SA5 SPÓŁKA AKCYJNA, 
Poznań, Polska 302596252 

(111) 118732 A  Wykreślono: MARKARTUR ARTUR CZAJKOW-
SKI, Lublin, Polska 430401306; Wpisano: MARKARTUR Artur Czaj-
kowski, Zadębie, Polska 430401306 

(111) 122153 A  Wykreślono: Czajkowski Artur Markartur Fir-
ma Handlowa, Lublin, Polska; Wpisano: MARKARTUR Artur Czaj-
kowski, Zadębie, Polska 430401306 

(111) 122154 A  Wykreślono: Czajkowski Artur Markartur Fir-
ma Handlowa, Lublin, Polska; Wpisano: MARKARTUR Artur Czaj-
kowski, Zadębie, Polska 430401306 
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(111) 122155 A  Wykreślono: Czajkowski Artur Markartur Fir-
ma Handlowa, Lublin, Polska; Wpisano: MARKARTUR Artur Czaj-
kowski, Zadębie, Polska 430401306 

(111) 132333 A  Wykreślono: MARKARTUR ARTUR CZAJKOW-
SKI, Lublin, Polska; Wpisano: MARKARTUR Artur Czajkowski, Zadę-
bie, Polska 430401306 

(111) 139072 A  Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA JAW-
NA, Poznań, Polska 290009364; Wpisano: SA5 SPÓŁKA AKCYJNA, 
Poznań, Polska 302596252 

(111) 142290 A  Wykreślono: CHIPITA INDUSTRIAL & COM-
MERCIAL COMPANY S A , METAMORFOSI, Grecja; Wpisano: CHIPITA 
GLOBAL SOCIÉTÉ ANONYME, Metamorfossis, Grecja 

(111) 147955 A  Wykreślono: CHIPITA INDUSTRIAL & COM-
MERCIAL COMPANY S A , METAMORFOSI, Grecja; Wpisano: CHIPITA 
GLOBAL SOCIÉTÉ ANONYME, Metamorfossis, Grecja 

(111) 148230 A  Wykreślono: CHIPITA INDUSTRIAL & COM-
MERCIAL COMPANY S A , METAMORFOSI, Grecja; Wpisano: CHIPITA 
GLOBAL SOCIÉTÉ ANONYME, Metamorfossis, Grecja 

(111) 153078 A  Wykreślono: Avaya Inc  (a  Delaware corpo-
ration), Santa Clara, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: AVAYA 
INC , Durham, Stany Zjednoczone Ameryki 

(111) 154561 A  Wykreślono: FUGO II SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kluczbork, Polska; Wpisano: FUGO 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KONIN, Polska 
360069317 

(111) 160589 A  Wykreślono: MARKARTUR FIRMA HANDLO-
WA Artur Czajkowski, Lublin ul  Świętokrzyska 19/7, Polska; Wpisa-
no: MARKARTUR Artur Czajkowski, Zadębie, Polska 430401306 

(111) 161240 A  Wykreślono: CHIPITA INDUSTRIAL & COM-
MERCIAL COMPANY S A , METAMORFOSI, Grecja; Wpisano: CHIPITA 
GLOBAL SOCIÉTÉ ANONYME, Metamorfossis, Grecja 

(111) 161746 A  Wykreślono: CHIPITA INDUSTRIAL & COM-
MERCIAL COMPANY S A , METAMORFOSI, Grecja; Wpisano: CHIPITA 
GLOBAL SOCIÉTÉ ANONYME, Metamorfossis, Grecja 

(111) 166814 A  Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA JAW-
NA, Poznań, Polska 290009364; Wpisano: SA5 SPÓŁKA AKCYJNA, 
Poznań, Polska 302596252 

(111) 168321 A  Wykreślono: ZACHODNIPOMORSKIE CEN-
TRUM BUDOWNICTWA Sp  z  o o , Szczecin, Polska 812443950; 
Wpisano: ZCB SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SZCZECIN, Polska 812443950 

(111) 168424 A  Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA JAW-
NA, Poznań, Polska 290009364; Wpisano: SA5 SPÓŁKA AKCYJNA, 
Poznań, Polska 302596252 

(111) 168439 A  Wykreślono: ANIMEX-ANIMPOL SF SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Warszawa, Polska 010729130; Wpisano: ANIMEX FOODS SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
146805667 

(111) 170970 A  Wykreślono: POL-AM-PACK S A , Brzesko, Pol-
ska 001401971; Wpisano: CP GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Pol-
ska 001401971 

(111) 171499 A  Wykreślono: MARKARTUR ARTUR CZAJKOW-
SKI, Lublin, Polska 430401306; Wpisano: MARKARTUR Artur Czaj-
kowski, Zadębie, Polska 430401306 

(111) 174142 A  Wykreślono: BAUSCH HEALTH POLAND SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 
180935403; Wpisano: BAUSCH+LOMB IRELAND LIMITED, Dublin, 
Irlandia 

(111) 184618 A  Wykreślono: BAUSCH HEALTH POLAND SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 
180935403; Wpisano: BAUSCH+LOMB IRELAND LIMITED, Dublin, 
Irlandia 

(111) 188610 A  Wykreślono: ATREM SPÓŁKA AKCYJNA, Złot-
niki, Polska 639688384; Wpisano: APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, To-
ruń, Polska 870037630 

(111) 188775 A  Wykreślono: KRAFT FOODS GROUP BRANDS 
LLC, NORTHFIELD, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: KRAFT 
FOODS GROUP BRANDS LLC, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki 

(111) 192185 A  Wykreślono: OLMET SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tarnowskie 
Góry, Polska 241895473; Wpisano: OLMET PRZEMYSŁAW OLEŚ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tarnowskie Góry, Polska 241895473 

(111) 196122 A  Wykreślono: ATREM SPÓŁKA AKCYJNA, Złot-
niki, Polska 639688384; Wpisano: APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, To-
ruń, Polska 870037630 

(111) 196123 A  Wykreślono: ATREM SPÓŁKA AKCYJNA, Złot-
niki, Polska 639688384; Wpisano: APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, To-
ruń, Polska 870037630 

(111) 196124 A  Wykreślono: ATREM SPÓŁKA AKCYJNA, Złot-
niki, Polska 639688384; Wpisano: APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, To-
ruń, Polska 870037630 

(111) 196126 A  Wykreślono: ATREM SPÓŁKA AKCYJNA, Złot-
niki, Polska 639688384; Wpisano: APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, To-
ruń, Polska 870037630 

(111) 196516 A  Wykreślono: ATREM SPÓŁKA AKCYJNA, Złot-
niki, Polska 639688384; Wpisano: APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, To-
ruń, Polska 870037630 

(111) 200628 A  Wykreślono: „MARKARTUR” Artur Czajkow-
ski, Lublin, Polska 430401306; Wpisano: MARKARTUR Artur Czaj-
kowski, Zadębie, Polska 430401306 

(111) 201698 A  Wykreślono: VINPOL Sp  z o o , Toruń, Polska; 
Wpisano: HENKELL & CO  VINPOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 

(111) 201698 A  Wykreślono: HENKELL & CO  VINPOL POLSKA 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 
870500795; Wpisano: HENKELL & CO  POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 870500795 

(111) 201698 A  Wykreślono: HENKELL & CO  POLSKA 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Pol-
ska 870500795; Wpisano: HENKELL FREIXENET POLSKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, Polska 
870500795 

(111) 203135 A  Wykreślono: ATREM SPÓŁKA AKCYJNA, Złot-
niki, Polska 639688384; Wpisano: APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, To-
ruń, Polska 870037630 

(111) 203136 A  Wykreślono: ATREM SPÓŁKA AKCYJNA, Złot-
niki, Polska 639688384; Wpisano: APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, To-
ruń, Polska 870037630 

(111) 212907 A  Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 
300701408; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CON-
SULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 300701408 

(111) 212907 A  Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 300701408; 
Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE 
ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, 
Polska 300701408 
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(111) 222197 A  Wykreślono: L’BIOTICA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 364172259; Wpi-
sano: OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, Polska 220702097  

(111) 230156 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) 230156 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 236363 A  Wykreślono: L’BIOTICA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 364172259; Wpi-
sano: OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, Polska 220702097  

(111) 238565 A  Wykreślono: MARKARTUR Artur Czajkowski, 
Lublin, Polska 430401306; Wpisano: MARKARTUR Artur Czajkowski, 
Zadębie, Polska 430401306 

(111) 238566 A  Wykreślono: MARKARTUR Artur Czajkowski, 
Lublin, Polska 430401306; Wpisano: MARKARTUR Artur Czajkowski, 
Zadębie, Polska 430401306 

(111) 241822 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) 241822 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 243636 A  Wykreślono: MARKATUR Artur Czajkowski, 
Lublin, Polska 430401306; Wpisano: MARKARTUR Artur Czajkowski, 
Zadębie, Polska 430401306 

(111) 246935 A  Wykreślono: INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, 
Polska 630239680; Wpisano: INEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo, Polska 387080789 

(111) 248084 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) 248084 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 248085 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) 248085 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 249541 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) 249541 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 249542 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) 249542 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 249543 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) 249543 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 252065 A  Wykreślono: INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, 
Polska 630239680; Wpisano: INEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo, Polska 387080789 

(111) 252806 A  Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA JAW-
NA, Poznań, Polska 290009364; Wpisano: SA5 SPÓŁKA AKCYJNA, 
Poznań, Polska 302596252 

(111) 255514 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) 255514 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 255960 A  Wykreślono: VALEANT PHARMACEUTICALS 
IRELAND, Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LI-
MITED, Dublin, Irlandia 

(111) 256031 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) 256031 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 256033 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) 256033 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 256034 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) 256034 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 256660 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) 256660 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 
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(111) 257688 A  Wykreślono: CHI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, Polska 016202033; Wpisano: COSTA COFFEE POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 016202033 

(111) 257899 A  Wykreślono: CHI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, Polska 016202033; Wpisano: COSTA COFFEE POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 016202033 

(111) 257900 A  Wykreślono: CHI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, Polska 016202033; Wpisano: COSTA COFFEE POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 016202033 

(111) 257901 A  Wykreślono: CHI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, Polska 016202033; Wpisano: COSTA COFFEE POLSKA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 016202033 

(111) 259483 A  Wykreślono: GÓRECKI SEBASTIAN MENING 
POLAND CORP , Świecie, Polska 340076959; Wpisano: PROBITECH 
POLAND CORP  GÓRECKI SEBASTIAN, Wielki Konopat, Polska 
340076959 

(111) 259661 A  Wykreślono: BIŃKOWSKI MIROSŁAW ELMES 
ELEKTRONIK, Wrocław, Polska 005954856; Wpisano: ELMES ELEK-
TRONIK Mirosław Żukrowski, Wrocław, Polska 

(111) 259734 A  Wykreślono: LEMON RECORDS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
012758414; Wpisano: POLO TV SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012758414 

(111) 260484 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) 260484 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 261048 A  Wykreślono: AGRO-SORB SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Częstochowa, Polska 366367926; Wpisano: AGRO-SORB SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, Polska 
366367926 

(111) 261872 A  Wykreślono: PRO-ECO INVESTMENT SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice, Polska 
120003089; Wpisano: NYCZ INTERTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 351302054 

(111) 262612 A  Wykreślono: IGNASIAK DARIUSZ, Czempiń, 
Polska; Wpisano: IGNASIAK DARIUSZ, Krosno, Polska 

(111) 265283 A  Wykreślono: LEMON RECORDS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
012758414; Wpisano: POLO TV SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012758414 

(111) 265311 A  Wykreślono: EKO FOLWARK SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Skibno, Polska 331103672; Wpisano: EKO FOLWARK S A , Kosza-
lin, Polska 331103672 

(111) 265402 A  Wykreślono: MAZUREK MARCIN GENWAY, 
Płock, Polska 611398047; Wpisano: GENWAY MARCIN MAZUREK 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Płock, Polska 52188447000000 

(111) 265683 A  Wykreślono: BAUSCH HEALTH POLAND 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Pol-
ska 180935403; Wpisano: BAUSCH+LOMB IRELAND LIMITED, Du-
blin, Irlandia 

(111) 272000 A  Wykreślono: EKO FOLWARK SPÓŁKA AKCYJ-
NA, Skibno, Polska 331103672; Wpisano: EKO FOLWARK S A , Kosza-
lin, Polska 331103672 

(111) 272018 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) 272018 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 272240 A  Wykreślono: GB GRZEGORZ BOSOWSKI, Warsza-
wa, Polska 141265226; Wpisano: FLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 

(111) 274271 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) 274271 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 275486 A  Wykreślono: RAK AKADIUSZ PRZEDSIĘ-
BIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE AUTORAK, Ciszyca, Polska 
830021650; Wpisano: AUTORAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, Polska 520832962 

(111) 276027 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) 276027 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 279774 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) 279774 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 279974 A  Wykreślono: FUNDACJA ROSA, Wrocław, Pol-
ska 592287129; Wpisano: FUNDACJA SENSORIA, Wrocław, Polska 
361879567 

(111) 279975 A  Wykreślono: FUNDACJA ROSA, Wrocław, Pol-
ska 592287129; Wpisano: FUNDACJA SENSORIA, Wrocław, Polska 
361879567 

(111) 279976 A  Wykreślono: FUNDACJA ROSA, Wrocław, Pol-
ska 592287129; Wpisano: FUNDACJA SENSORIA, Wrocław, Polska 
361879567 

(111) 279977 A  Wykreślono: FUNDACJA ROSA, Wrocław, Pol-
ska 592287129; Wpisano: FUNDACJA SENSORIA, Wrocław, Polska 
361879567 

(111) 282449 A  Wykreślono: LEMON RECORDS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
012758414; Wpisano: POLO TV SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012758414 

(111) 282459 A  Wykreślono: LEMON RECORDS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
012758414; Wpisano: POLO TV SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012758414 

(111) 282984 A  Wykreślono: BAUSCH HEALTH POLAND 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Pol-
ska 180935403; Wpisano: BAUSCH+LOMB IRELAND LIMITED, Du-
blin, Irlandia 

(111) 285225 A  Wykreślono: BAUSCH HEALTH POLAND SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 
180935403; Wpisano: BAUSCH+LOMB IRELAND LIMITED, Dublin, 
Irlandia 
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(111) 285226 A  Wykreślono: BAUSCH HEALTH POLAND SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 
180935403; Wpisano: BAUSCH+LOMB IRELAND LIMITED, Dublin, 
Irlandia 

(111) 285901 A  Wykreślono: Facebook, Inc , Menlo Park, Stany 
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Meta Platforms, Inc , Menlo Park,  
Stany Zjednoczone Ameryki 

(111) 286368 A  Wykreślono: ROMAN SABAT, SABEL BIURO 
WDROŻENIOWO-PROJEKTOWE, Wrocław, Polska 930087449; Wpi-
sano: SABEL SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław, Polska 386200553 

(111) 287668 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) 287668 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 288800 A  Wykreślono: CWMEDIA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wro-
cław, Polska 021976118; Wpisano: CDA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, 
Polska 021976118 

(111) 290048 A  Wykreślono: SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia, 
Polska 365951468; Wpisano: SWORD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 365951468 

(111) 290516 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) 290516 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 294620 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) 294620 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 296048 A  Wykreślono: INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, 
Polska 630239680; Wpisano: INEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo, Polska 387080789 

(111) 296051 A  Wykreślono: INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, 
Polska 630239680; Wpisano: INEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo, Polska 387080789 

(111) 296064 A  Wykreślono: INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, 
Polska 630239680; Wpisano: INEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo, Polska 387080789 

(111) 298159 A  Wykreślono: PETMEX COMPANY KRZYSZTOF 
NAPORA SPÓŁKA JAWNA, Mszana Dolna, Polska 360346722; Wpi-
sano: PETMEX COMPANY KRZYSZTOF NAPORA SPÓŁKA JAWNA, 
Polanka, Polska 360346722 

(111) 298160 A  Wykreślono: PETMEX COMPANY KRZYSZTOF 
NAPORA SPÓŁKA JAWNA, Mszana Dolna, Polska 360346722; Wpi-
sano: PETMEX COMPANY KRZYSZTOF NAPORA SPÓŁKA JAWNA, 
Polanka, Polska 360346722 

(111) 298302 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) 298302 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 298648 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) 298648 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930 

(111) 301499 A  Wykreślono: AVENT PHARMA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
142569170; Wpisano: MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, 
Polska 015276970 

(111) 301598 A  Wykreślono: AVENT PHARMA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
142569170; Wpisano: MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, 
Polska 015276970 

(111) 302839 A  Wykreślono: CHANDANKUMAR KHANCHAN-
DANI, CRK, Warszawa, Polska; Wpisano: TOP TRADE INTERNATIONAL 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękocin Nowy,  
Polska 38892160100000 

(111) 302899 A  Wykreślono: BUMA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN-
DYTOWA, Kraków, Polska 361380543; Wpisano: DOT PARK SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
367035860 

(111) 302900 A  Wykreślono: BUMA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN-
DYTOWA, Kraków, Polska 361380543; Wpisano: DOT PARK SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
367035860 

(111) 304627 A  Wykreślono: AVENT PHARMA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
142569170; Wpisano: MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, 
Polska 015276970 

(111) 306685 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) 306685 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 306686 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) 306686 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 308444 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) 308444 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) 309291 A  Wykreślono: LEMON RECORDS SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
012758414; Wpisano: POLO TV SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012758414 

(111) 310352 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) 310352 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 311363 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) 311363 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 312721 C  Wpisano: 35 agencje reklamowe, agencje 
public relations, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, 
druków, prospektów, broszur], edytorskie usługi w  dziedzinie re-
klamy, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, prezen-
towanie produktów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów 
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja 
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów sponsorowa-
nych, reklama, reklama radiowa, telewizyjna, billboardowa, rekla-
ma za  pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, przygotowywanie reklamy prasowej, wynajem 
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, impresariat 
w działalności artystycznej, opracowywanie CV dla osób trzecich, 
usługi menedżerskie dla sportowców, artystów, doradztwo w zakre-
sie doradztwa personalnego, zarządzanie programami refundacji 
w imieniu osób trzecich, budowanie świadomości marki (branding), 
definiowanie celów komunikacyjnych firm, opracowywanie stra-
tegii komunikacji firm, przeprowadzanie kampanii reklamowych; 
tworzenie programów lojalnościowych, analizy kosztów, analizy 
rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania opinii publicznej, 
dekoracja wystaw sklepowych, organizowanie wystaw w  celach 
handlowych lub reklamowych, księgowość, usługi podatkowe, 
przygotowywanie zeznań podatkowych, rachunkowość, zarobko-
we zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla 
osób trzecich, wyceny handlowe, badania w dziedzinie działalności 
gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności 
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej, doradztwo w  zarządzaniu działalno-
ścią gospodarczą, informacja o  działalności gospodarczej, pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji 
o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputero-
wych baz danych, systematyzacja danych w  komputerowych ba-
zach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych, kom-
puterowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach 
komputerowych dla osób trzecich, sortowanie danych w  bazach 
komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, 
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców 
towarów i usług, zarządzanie zbiorami informatycznymi, sprzedaż 
gadżetów reklamowych takich jak: kubki, notesy, długopisy, pa-
mięci USB, parasoli, kalendarzy; 41 organizowanie, obsługa i  pro-
wadzenie konferencji, kongresów, zjazdów, sympozjów, szkoleń, 
seminariów, warsztatów, komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji, publikowanie książek, pisanie tekstów innych niż re-
klamowych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, 
publikowanie tekstów, publikowanie książek, informacja o  impre-
zach rozrywkowych, organizowanie przyjęć i  spektakli, organizo-

wanie imprez rozrywkowych, edukacja, informacja o edukacji, roz-
rywka, informacja o rozrywce, salony gier  informacja o imprezach 
rozrywkowych, usługi komponowania układu graficznego publi-
kacji inne niż do  celów reklamowych; 42 analizy systemów kom-
puterowych, badania techniczne, administrowanie stronami kom-
puterowymi (sieciowymi), usługi projektowe w  zakresie reklamy, 
oznaczeń towarów i usług, opakowań, etykiet, usługi projektowa-
nia i konstrukcji nowych wyrobów, opakowań, plakatów reklamo-
wych i  informacyjnych, folderów, wizytówek, znaków graficznych, 
projektowanie stoisk, wnętrz sklepowych, stoisk ekspozycyjnych, 
stoisk przenośnych związanych z  promocją, reklamą projektowa-
nie i  opracowywanie szaty graficznej wyrobów promocyjnych, 
gadżetów reklamowych, przedmiotów upominków, digitalizacja 
dokumentów, obsługa baz danych dostępnych przez Internet, two-
rzenie i  utrzymywanie w  imieniu osób trzecich informatycznych 
systemów marketingowych dostępnych przez Internet, tworzenie 
i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Inter-
net, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych w imieniu osób 
trzecich, doradztwo w  zakresie projektowanie i  rozwoju sprzętu 
komputerowego, doradztwo w  zakresie projektowania stron in-
ternetowych, elektroniczna konwersja danych lub programów, 
konwersja danych lub dokumentów na  formę elektroniczną, mo-
nitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, 
odzyskiwanie danych komputerowych, usługi doradcze w zakresie 
technologii informacyjnej, doradztwo w  zakresie projektowania 
i rozwoju sprzętu komputerowego, usługi komputerowe w zakresie 
ochrony antywirusowej, instalacja oprogramowania komputero-
wego, konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualiza-
cja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramo-
wania komputerowego, doradztwo w  zakresie oprogramowania 
komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, 
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi dorad-
cze w zakresie technologii informacyjnej (IT), usługi komputerowe, 
mianowicie tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowa-
nych użytkowników, w  celu organizowania grup, uczestniczenia 
w  dyskusjach oraz brania udziału w  tworzeniu sieci społecznych, 
biznesowych i  społecznościowych, usługi komputerowe, miano-
wicie hosting obiektów elektronicznych dla osób trzecich, w  celu 
organizowania i prowadzenia spotkań, imprez oraz interaktywnych 
dyskusji za  pośrednictwem sieci łącznościowych w  tym dla osób 
trzecich (social media); usługi dostawców aplikacji (ASP) mianowi-
cie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na  rzecz 
osób trzecich; usługi internetowego dostawcy aplikacji (ASP) obej-
mujące oprogramowanie umożliwiające lub usprawniające ładowa-
nie, pobieranie, transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, 
blogowanie, wysyłanie hiper łączy, dzielenie się lub jakiekolwiek 
inne dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji za  po-
średnictwem sieci łącznościowych; umożliwianie tymczasowego 
użytkowania aplikacji nie do pobrania, przeznaczonych do tworze-
nia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności wirtual-
nych oraz przesyłania treści audio, wideo, obrazów fotograficznych, 
tekstów, grafik i danych oraz usługi komputerowe w postaci stron 
internetowych zawierających informacje zdefiniowane lub okre-
ślone przez użytkowników, profile osobiste, treści audio, wideo, 
obrazy fotograficzne, teksty, grafikę i  dane; udostępnianie strony 
internetowej z  technologią umożliwiającą użytkownikom on-line 
tworzenie profili osobistych obejmujących informacje w  zakresie 
tworzenia kontaktów towarzyskich oraz transfer takich informacji 
na wiele stron internetowych 

(111) 315132 A  Wykreślono: RETINEA PHARMA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 
281480350; Wpisano: PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013008135 

(111) 315133 A  Wykreślono: RETINEA PHARMA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 
281480350; Wpisano: PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013008135 
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(111) 315134 A  Wykreślono: RETINEA PHARMA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 
281480350; Wpisano: PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013008135 

(111) 315135 A  Wykreślono: RETINEA PHARMA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 
281480350; Wpisano: PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013008135 

(111) 315419 A  Wykreślono: INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, 
Polska 630239680; Wpisano: INEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo, Polska 387080789 

(111) 316637 A  Wykreślono: RETINEA PHARMA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 
281480350; Wpisano: PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013008135 

(111) 316638 A  Wykreślono: RETINEA PHARMA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 
281480350; Wpisano: PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013008135 

(111) 316872 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) 316872 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 317320 A  Wykreślono: GB GRZEGORZ BOSOWSKI, Warsza-
wa, Polska 141265226; Wpisano: FLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 

(111) 318002 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) 318002 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 318981 A  Wykreślono: INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, 
Polska 630239680; Wpisano: INEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo, Polska 387080789 

(111) 319070 A  Wykreślono: INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, 
Polska 630239680; Wpisano: INEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo, Polska 387080789 

(111) 319095 A  Wykreślono: Chipita Industrial and Commer-
cial Company S A  with distinctive title Chipita S A , Metamorfossis, 
Grecja; Wpisano: CHIPITA GLOBAL SOCIÉTÉ ANONYME, Metamor-
fossis, Grecja 

(111) 319374 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) 319374 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 319820 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) 319820 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 320431 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) 320431 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 320897 A  Wykreślono: RETINEA PHARMA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 
281480350; Wpisano: PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013008135 

(111) 320899 A  Wykreślono: RETINEA PHARMA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 
281480350; Wpisano: PHARM SUPPLY SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 013008135 

(111) 321125 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) 321125 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 321283 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) 321283 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 321479 A  Wykreślono: BEATA MONIKA SPINEK, 
BRANDCLINIC, Komorów, Polska 017176355; Wpisano: BRANDCLI-
NIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorów, 
Polska 521037221 

(111) 321573 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) 321573 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 321729 A  Wykreślono: L’BIOTICA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 364172259; Wpi-
sano: OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, Polska 220702097  

(111) 322662 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) 322662 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 323184 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) 323184 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 
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(111) 323595 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) 323595 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 325159 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) 325159 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 327286 A  Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA JAW-
NA, Poznań, Polska 290009364; Wpisano: SA5 SPÓŁKA AKCYJNA, 
Poznań, Polska 302596252 

(111) 329750 A  Wykreślono: GRZEGORZ BOSOWSKI, GB, Warsza-
wa, Polska 141265226; Wpisano: FLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 

(111) 330626 A  Wykreślono: INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, 
Polska 630239680; Wpisano: INEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo, Polska 387080789 

(111) 331145 A  Wykreślono: MARCIN MAZUREK, GENWAY, 
Płock, Polska 611398047; Wpisano: GENWAY MARCIN MAZUREK 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Płock, Polska 52188447000000 

(111) 333684 A  Wykreślono: BEATA MONIKA SPINEK, 
BRANDCLINIC, Komorów, Polska 017176355; Wpisano: BRANDCLI-
NIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorów, 
Polska 521037221 

(111) 334136 A  Wykreślono: JAN WNUK, WYROBY Z WIKLINY 
PPH, Rudnik nad Sanem, Polska 830020402; Wpisano: WIKLINOWY 
ŚWIAT RENATA WNUK, Rudnik nad Sanem, Polska 387797620  

(111) 334688 A  Wykreślono: WASZ SKLEP SPAR SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 
382544215; Wpisano: SPAR SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 382544215 

(111) 334690 A  Wykreślono: WASZ SKLEP SPAR SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska; Wpisa-
no: SPAR SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Po-
znań, Polska 382544215 

(111) 336001 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) 336001 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 338459 A  Wykreślono: MARCIN ZAJĄC, Kamiennik, Pol-
ska; Wpisano: MARCIN ZAJĄC, Katowice, Polska 

(111) 339175 A  Wykreślono: JAN WNUK, WYROBY Z WIKLINY 
PPH, Rudnik nad Sanem, Polska 830020402; Wpisano: WIKLINOWY 
ŚWIAT RENATA WNUK, Rudnik nad Sanem, Polska 387797620 

(111) 340356 A  Wykreślono: TONIK SOBCZAK, ZIĘBA SPÓŁKA 
JAWNA, Poznań, Polska 365760515; Wpisano: TONIK SOBCZAK, ZIĘ-
BA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 365760515 

(111) 340542 A  Wykreślono: HAPPY PETS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: RIKO-
LAND SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 368204720 

(111) 340575 A  Wykreślono: BEATA MONIKA SPINEK, 
BRANDCLINIC, Komorów, Polska 017176355; Wpisano: BRANDCLI-
NIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorów, 
Polska 521037221 

(111) 342806 A  Wykreślono: CHANDANKUMAR KHANCHAN-
DANI, CRK, Sękocin Nowy, Polska; Wpisano: TOP TRADE INTERNA-
TIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sęko-
cin Nowy, Polska 38892160100000 

(111) 346832 A  Wykreślono: SQUADTEC POLAND SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
TOWA, Kraków, Polska 386725050; Wpisano: SQUADTEC POLAND 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 
386480162 

(111) 347011 A  Wykreślono: HADAŁA ANETA, HADAŁA DA-
NIEL MODNA ANETA HADAŁA DANIEL HADAŁA SPÓŁKA CYWILNA, 
Wrocław, Polska 369310105; Wpisano: HADA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 369310105 

(111) 347012 A  Wykreślono: HADAŁA ANETA, HADAŁA DA-
NIEL MODNA ANETA HADAŁA DANIEL HADAŁA SPÓŁKA CYWILNA, 
Wrocław, Polska 369310105; Wpisano: HADA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 369310105 

(111) 347013 A  Wykreślono: HADAŁA ANETA, HADAŁA DA-
NIEL MODNA ANETA HADAŁA DANIEL HADAŁA SPÓŁKA CYWILNA, 
Wrocław, Polska 369310105; Wpisano: HADA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 369310105 

(111) 348223 C  Wpisano: 21 dzbanki na wino; zatyczki; szklan-
ki do wina; szklanki; podstawki pod butelkę wina; stojaki na butelki 
z winem; kubki, filiżanki; naczynia wykonane z metali nieszlachet-
nych; filiżanki do espresso; szklanki do whisky; szklane pojemniki 
na  lód; wylewki do  wina; kołnierze do  nalewania wina; aeratory 
do wina; nalewaki do butelek; syfony i pipety do degustacji win; 
sitka i  cedzaki do  wina; nakładki na  butelki wina, zapobiegające 
jego skapywaniu; pompki próżniowe do wina; wiaderka do schła-
dzania wina; kieliszki do wina; czerpaki do serwowania wina; korko-
ciągi; otwieracze do butelek, elektryczne i nieelektryczne; karafki 
do wina; szczotki do pielęgnacji pól golfowych; szczotki do czysz-
czenia sprzętu golfowego; nieelektryczne pojemniki do chłodzenia 
wina; butelki na wodę; szklane zatyczki do butelek; 21 towary/usługi  
z pierwszeństwem od dnia 2019-12-06 40-2019-0189943 KR: szczot-
ki do  pielęgnacji pól golfowych; szczotki do  czyszczenia sprzętu 
golfowego; nieelektryczne pojemniki do chłodzenia wina; butelki 
na wodę; szklane zatyczki do butelek 

(111) 348518 A  Wykreślono: XENICO PHARMA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
361244283; Wpisano: DORADZTWO FARMAKOEKONOMICZNE 
MARCIN PŁOCH, Wrocław, Polska 364049487; KONSULTING SZKO-
LENIA DORADZTWO RADOSŁAW SEWERYN, Wrocław, Polska 
022456869 

(111) 348518 E  Wpisano: „Na  podstawie Regulaminu z  dnia 
16 12 2021 r  ustanowiono wspólne prawo ochronne ”

(111) 348529 A  Wykreślono: HADAŁA ANETA, HADAŁA DA-
NIEL MODNA ANETA HADAŁA DANIEL HADAŁA SPÓŁKA CYWILNA, 
Wrocław, Polska 369310105; Wpisano: HADA SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 369310105 

(111) 348878 A  Wykreślono: OLMET SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tarnowskie 
Góry, Polska 241895473; Wpisano: OLMET PRZEMYSŁAW OLEŚ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tarnowskie Góry, Polska 241895473 

(111) 350070 A  Wykreślono: WASZ SKLEP SPAR SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 
382544215; Wpisano: SPAR SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 382544215  
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reJestracJa MiĘDZYnaroDoWa 
 UZnana  

na terYtoriUM rZecZYpospoliteJ polsKieJ

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

(111) 1103737 
(531) CFE: 28 05 00 (511) 14
(732) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo „Minsky chasovoy zavod”,  
pr  Nezavisimosti 95, 220043 Minsk (BY)
(151) 2021 12 02 (441) 2022 02 21 (581) 2022 02 03

(111) 1374478 (540) CABANI SHOES
(531) CFE: 25 01 25, 29 01 12 (511) 25
(732) CABANİ AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 
Küçük Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No: 82, 
Cabani İş Merkezi K: 1, Başakşehir, İstanbul (TR)
(151) 2021 04 16 (441) 2021 05 24 (581) 2021 05 06

(111) 1402296 (540) ROOOM (511) 9, 35, 38, 41, 42, 45
(732) Rooom AG, Buchaer Str  6, 07745 Jena (DE)
(151) 2017 08 18 (441) 2018 06 04 (581) 2018 05 17

(111) 1408316 (540) SUPRA
(531) CFE: 27 05 17, 29 01 02 (511) 7, 8, 9, 11
(732) Danvistano Trading Ltd , 
Corner Hutson & Eyre Street, Blake Building, Suite 302,  
Belize City (BZ)
(151) 2018 01 23 (441) 2018 07 09 (581) 2018 06 21

(111) 1427271 (540) Galamart
(531) CFE: 26 04 18, 29 01 12 (511) 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,  
 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  
 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 39, 41
(732) GALAMART DMCC,  
Unit № 607, DMCC Business Centre, Level 1,  
Jewellery&Gemplex 3, Dubai (AE)
(151) 2018 07 20 (441) 2018 10 29 (581) 2018 10 11

(111) 1492772 (540) MIRO (511) 9, 42
(732) RealtimeBoard, Inc ,  
201 Spear St , Suite 1100, San Francisco CA (US)
(151) 2019 05 14 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10

(111) 1511775 (540) ASSETLY (511) 9, 35, 36, 41, 42
(732) ASSETLY IP PTY LTD,  
SE14 L 3 1 McLaren Street, North Sydney, NSW 2060 (AU)
(151) 2019 09 03 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10

(111) 1637080 
(531) CFE: 05 07 02, 08 01 01, 19 07 25, 28 05 00, 29 01 14 (511) 32
(732) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu „VSK”,  
ul  50 let Oktyabrya 113, g  Dimitrovgrad,  
RU-433502 Ulyanovskaya oblast (RU)
(151) 2021 11 22 (441) 2022 01 24 (581) 2022 01 06

(111) 1638341 
(531) CFE: 28 05 00 (511) 9
(732) Joint-stock Company „AAC-invest”,  
POBEDY STREET, house 9, room 5, Office 412,  
CITY REUTOV, RU-143966 MOSCOW REGION (RU)
(151) 2021 09 27 (441) 2022 01 31 (581) 2022 01 13

(111) 1641266 (540) budu
(531) CFE: 02 09 01, 27 05 01, 29 01 13 (511) 35, 36, 42, 44
(732) Joint-stock company «Digital health technologies», 
Derbenevskaya nab  7, str  22, floor/room 3/XII, room № 165,  
RU-115114 Moscow (RU)
(151) 2021 11 09 (441) 2022 02 21 (581) 2022 02 03

(111) 1641267 (540) budu
(531) CFE: 02 09 01, 27 05 01, 29 01 13 (511) 35, 36, 42, 44
(732) Joint-stock company «Digital health technologies», 
Derbenevskaya nab  7, str  22, floor/room 3/XII, room № 165,  
RU-115114 Moscow (RU)
(151) 2021 11 09 (441) 2022 02 21 (581) 2022 02 03

(111) 1642105 (540) ESQUDO
(531) CFE: 27 05 01 (511) 25, 35
(732) ES GROUP TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,  
BEŞTELSİZ MAHALLESİ 122; SOKAKNO: 6 DAİRE: 6 ZEYTİNBURNU, 
İSTANBUL (TR)
(151) 2021 09 10 (441) 2022 02 21 (581) 2022 02 03

(111) 1642140 (540) TYXENOS (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) 1642142 (540) MISOREQUIL (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) 1642514 (540) bmed beauty & medical
(531) CFE: 26 04 03, 27 05 10 (511) 3
(732) Dudar Yevheniia Leonidivna,  
vul  Sumhaitska 28, kv  89, m  Cherkasy 18032 (UA)
(151) 2021 10 01 (441) 2022 02 21 (581) 2022 02 03

(111) 1642517 (540) B BANGER
(531) CFE: 01 15 03, 27 03 12, 27 05 02, 29 01 12 (511) 34
(732) GOGU Marin, Str  Trei Fîntîni nr  4, MD-4301 Căuşeni (MD)
(151) 2021 09 23 (441) 2022 02 21 (581) 2022 02 03

(111) 1642965 
(531) CFE: 01 07 06, 05 03 16, 28 03 00 (511) 3
(732) GUANGDONG YOUKAI TECHNOLOGY CO , LTD ,  
Room 202, Floor 2, Block F, No  2, Zhongjin Road, Lishui Town, 
Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province (CN)
(151) 2021 12 03 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10

(111) 1642969 (540) ANTAISOLAR
(531) CFE: 27 05 01 (511) 6
(732) ANTAI TECHNOLOGY CO , LTD,  
Guanshan industrial park, Wu’an Town, Changtai county, 
Zhangzhou, Fujian Province (CN)
(151) 2022 01 10 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10

(111) 1643939 (540) SYMBIO
(531) CFE: 05 03 14, 27 05 01, 29 01 12 (511) 31, 35, 42
(732) LIDEA FRANCE,  
Avenue Gaston Phoebus, F-64230 LESCAR (FR)
(151) 2021 12 02 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10

(111) 1644034 (540) Kazayak
(531) CFE: 03 07 06, 27 05 17, 29 01 12 (511) 33
(732) KAZAYAK-VIN S A ,  
întreprindere mixtă, Str  Lenin nr  2,  
MD-6113 Cazaclia, UTA Găgăuzia (MD)
(151) 2021 12 10 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10

(111) 1644083 (540) PELONIS
(531) CFE: 27 05 01 (511) 7, 9, 11, 21
(732) Midea Group Co , Ltd ,  
B 26-28 F, Midea Headquarter Building, No  6 Midea Avenue, 
Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong (CN)
(151) 2021 07 07 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10
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(111) 1644113 (540) GAMIOCENE (511) 9, 35, 41
(732) XIAOMI INC , No  006, Floor 6, Building 6, Yard 33,  
Middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing (CN)
(151) 2021 09 18 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10

(111) 1644225 (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) 1644344 (540) YKM
(531) CFE: 01 05 02, 26 04 18, 27 05 24 (511) 6
(732) Yingkaimo Metal Technology Co , Ltd,  
No  128 Ping’an East Street, Anping County, Hengshui,  
Hebei Province (CN)
(151) 2021 09 06 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10

(111) 1644372 (540) Soofty Drink (511) 32, 35
(732) ALPHA BSA GROUP DIS TICARET ANONIM SIRKETI,  
BASINKÖY MAH  KARAAGAÇ SK , HAVACILAR NO: 19,  
BAKIRKÖY / ISTANBUL (TR)
(151) 2021 12 13 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10

reJestracJa MiĘDZYnaroDoWa,  
W KtÓreJ WYDano DecYZJĘ  

o DefinitYWneJ oDMoWie UZnania ocHronY  
na terYtoriUM rZecZYpospoliteJ polsKieJ

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

(111) 1492554 (540) MYVEGAN (511) 5, 29, 30, 35
(732) THG Nutrition Limited,  
5th Floor Voyager House Chicago Avenue,  
Manchester Airport, Manchester M90 3DQ (GB)
(151) 2020 10 08 (441) 2020 11 09 (581) 2020 10 22

(111) 1518683 
(531) CFE: 26 03 23, 26 11 01 (511) 34
(732) Sichuan Sanlian New Material Co , Ltd ,  
No  280, Yizhou Avenue North Section, Hi-tech Zone,  
Chengdu, Sichuan (CN)
(151) 2019 12 18 (441) 2020 03 23 (581) 2020 03 05

(111) 1585306 (540) IMMUNO+CURE (511) 5
(732) MP Labo, Boulevard Marcel Pagnol, F-06130 Grasse (FR)
(151) 2021 01 14 (441) 2021 04 26 (581) 2021 04 08
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