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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 241 637 do nr 241 670)

w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 241638 (41) 2019 05 20 
(51) A01G 9/28 (2018 01) 
 E01C 11/22 (2006 01) 
 E01C 11/14 (2006 01)
(21) 423509 (22) 2017 11 19

(72) PASTERAK KRZYSZTOF, Grojec (PL);  
SIKORA MATEUSZ, Pisarzowice (PL)
(73) GARDENPLAST PASTERAK SIKORA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Chełmek (PL)
(54) Obrzeże, zwłaszcza ogrodnicze

(B1) (11) 241664 (41) 2022 02 14 
(51) A01K 27/00 (2006 01) 
 A01K 15/00 (2006 01) 
 G08C 17/02 (2006 01)
(21) 438621 (22) 2021 07 29
(72) PRZYSTUPA KRZYSZTOF, Miłocin (PL);  
SAFIAŃSKI PAWEŁ, Ożarów (PL)
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(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Obroża ze wskaźnikiem laserowym

(B1) (11) 241643 (41) 2020 09 21 
(51) A23L 11/65 (2021 01) 
 A23L 2/38 (2021 01) 
 A23L 2/84 (2006 01) 
 A23L 7/104 (2016 01) 
 A23L 33/185 (2016 01) 
 A23J 3/16 (2006 01) 
 C12N 1/20 (2006 01) 
 C12R 1/01 (2006 01) 
 C12R 1/225 (2006 01) 
 C12R 1/46 (2006 01)
(21) 429222 (22) 2019 03 11
(72) JINGSHENG HE, Warszawa (PL); 
ZIARNO MAŁGORZATA, Warszawa (PL)
(73) SOLIDA FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(54) Sposób wytwarzania fermentowanego napoju sojowego z wy-
korzystaniem przemysłowych kultur jogurtowych

(B1) (11) 241645 (41) 2021 11 29 
(51) A61B 5/01 (2006 01) 
 A61L 9/14 (2006 01) 
 A61L 2/18 (2006 01) 
 G07C 9/37 (2020 01)
(21) 434036 (22) 2020 05 22
(72) MARCZUK ADAM, Leszno (PL);  
PIETRZAK KAMIL, Lasocice (PL); KAMIŃSKI PATRYK, Wschowa (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Interaktywna stacja bezdotykowa do pomiaru temperatury 
ciała człowieka i dezynfekcji

(B1) (11) 241639 (41) 2021 07 19 
(51) A61L 2/10 (2006 01) 
 A61L 2/26 (2006 01) 
 C02F 1/32 (2006 01)
(21) 433637 (22) 2018 07 06
(30) 10-2017-0086724  2017 07 07 KR 
 10-2017-0149568  2017 11 10 KR
(86) 2018 07 06  PCT/KR18/07672
(87) 2019 01 10  WO19/009651
(72) JEONG WOONG KI, Ansan (KR); JEONG JAE HAK, Ansan (KR); 
YU SI HO, Ansan (KR); JOO BYUNG CHUL, Ansan (KR);  
CHOI JAE YOUNG, Ansan (KR); HAN KYU WON, Ansan (KR);  
YOON YEO JIN, Ansan (KR)
(73) SEOUL VIOSYS CO , LTD, Ansan (KR)
(54) Moduł sterylizacyjny

(B1) (11) 241670 (41) 2022 05 16 
(51) A63B 23/14 (2006 01) 
 A63B 23/16 (2006 01)
(21) 435969 (22) 2020 11 10
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM  IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie do prowadzenia ćwiczeń kończyn górnych, zwłasz-
cza precyzji ruchu palcami ręki

(B1) (11) 241642 (41) 2019 12 02 
(51) A63H 33/00 (2006 01) 
 A63H 33/26 (2006 01) 
 A63H 17/395 (2006 01) 
 A61B 5/00 (2006 01) 
 H04B 1/00 (2006 01) 
 G01S 11/00 (2006 01)
(21) 425795 (22) 2018 05 30

(72) ORYL RADOSŁAW, Warszawa (PL)
(73) ORYL RADOSŁAW, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do gry w kapsle

(B1) (11) 241648 (41) 2021 05 04 
(51) B01D 35/00 (2006 01) 
 C02F 9/08 (2006 01)
(21) 431677 (22) 2019 10 31
(72) SINIARSKI JAN, Warszawa (PL)
(73) AMII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Łódź (PL)
(54) System dostarczania wody

(B1) (11) 241661 (41) 2021 11 02 
(51) B01D 67/00 (2006 01) 
 B01D 69/02 (2006 01) 
 C23C 16/513 (2006 01) 
 C23C 16/40 (2006 01)
(21) 433735 (22) 2020 04 29
(72) KACPRZYŃSKA-GOŁACKA JOANNA, Radom (PL);  
KOWALIK-KLIMCZAK ANNA, Radom (PL);  
WOSKOWICZ EWA, Radom (PL); SMOLIK JERZY, Radom (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT TECHNOLOGII 
EKSPLOATACJI, Radom (PL)
(54) Sposób wytwarzania membran polimerowych posiadających 
właściwości przeciwdrobnoustrojowe metodą plazmową

(B1) (11) 241640 (41) 2021 06 28 
(51) B02C 23/08 (2006 01) 
 B03D 1/00 (2006 01) 
 B03D 1/08 (2006 01) 
 C22B 1/00 (2006 01) 
 C22B 3/22 (2006 01)
(21) 432372 (22) 2017 06 30
(30) 15/631,137  2017 06 23 US
(86) 2017 06 30  PCT/IB17/53963
(87) 2018 12 27  WO18/234855
(72) FILMER ANTHONY OWEN, Kangaroo Point (AU);  
ALEXANDER DANIEL JOHN, St Albans (GB)
(73) Anglo American Services (UK) Ltd, Londyn (GB)
(54) Zintegrowany sposób odzyskiwania wartościowych metali 
z rudy siarczkowej

(B1) (11) 241656 (41) 2019 06 03 
(51) B21H 1/14 (2006 01) 
 B21J 5/08 (2006 01) 
 B21J 9/06 (2006 01) 
 B21B 1/02 (2006 01) 
 B21K 1/02 (2006 01)
(21) 423659 (22) 2017 11 30
(72) PATER ZBIGNIEW, Turka (PL); TOMCZAK JANUSZ, Świdnik (PL); 
BULZAK TOMASZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób dwuetapowego walcowania kul

(B1) (11) 241652 (41) 2020 04 20 
(51) B29C 64/10 (2017 01) 
 B29C 64/188 (2017 01) 
 B29C 64/40 (2017 01) 
 B29C 71/02 (2006 01) 
 C08G 8/02 (2006 01)
(21) 427431 (22) 2018 10 16
(72) KOSTRZEWA SZYMON, Belsk Duży (PL); ROGUSKI KRZYSZTOF, 
Warszawa (PL); WILK KRZYSZTOF, Mysłowice (PL);  
TURZYŃSKI FILIP, Sopot (PL); NOWOCZEK KAMIL, Drogomyśl (PL); 
MALCHER RADOSŁAW, Góra (PL)
(73) 3D GENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Katowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania obiektów przestrzennych z  tworzyw 
sztucznych z grupy poliaryloeteroketonów
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(B1) (11) 241637 (41) 2018 05 21 
(51) B60G 13/14 (2006 01) 
 F03G 7/08 (2006 01) 
 B60K 25/10 (2006 01) 
 H02K 7/10 (2006 01) 
 F03B 13/00 (2006 01) 
 F16F 15/02 (2006 01) 
 B60L 11/16 (2006 01)
(21) 419529 (22) 2016 11 19
(72) SACHARCZUK MAREK, Kamionki (PL)
(73) SACHARCZUK MAREK, Kamionki (PL)
(54) Urządzenie do konwersji energii kinetycznej zawieszania po-
jazdu na energię elektryczną

(B1) (11) 241647 (41) 2020 01 02 
(51) B65B 43/28 (2006 01) 
 B65B 43/50 (2006 01)
(21) 429599 (22) 2017 05 16
(30) 2016/149638  2016 07 29 JP
(86) 2017 05 16  PCT/JP17/18307
(87) 2018 02 01  WO18/020784
(72) KATO KAZUKI, Kitanagoya-shi (JP)
(73) General Packer Co , Ltd , Kitanagoya-shi (JP)
(54) Obrotowa maszyna do pakowania

(B1) (11) 241646 (41) 2021 07 05 
(51) B65D 65/38 (2006 01)
(21) 432237 (22) 2019 12 31
(72) ZIÓŁKOWSKI ARTUR, Sopot (PL); RYŃ JACEK, Sopot (PL)
(73) STALEŃCZYK LESZEK PANORAMA SPÓŁKA CYWILNA, 
Białystok (PL); STALEŃCZYK MARIA PANORAMA  
SPÓŁKA CYWILNA, Białystok (PL)
(54) Sposób wytwarzania opakowania biodegradowalnego

(B1) (11) 241663 (41) 2022 06 20 
(51) C07C 67/30 (2006 01) 
 B01J 23/46 (2006 01) 
 C07H 15/04 (2006 01) 
 C07C 59/70 (2006 01)
(21) 436391 (22) 2020 12 17
(72) CHROBOK ANNA, Zbrosławice (PL); BARTECZKO NATALIA, 
Rybnik (PL); GRYMEL MIROSŁAWA, Nieborowice (PL);  
ERFURT KAROL, Przegędza (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób prowadzenia metatezy zamykania pierścienia

(B1) (11) 241669 (41) 2021 06 14 
(51) C07C 229/08 (2006 01) 
 C07C 227/14 (2006 01) 
 C07C 57/30 (2006 01) 
 C07C 59/84 (2006 01) 
 C07C 59/64 (2006 01)
(21) 432085 (22) 2019 12 05
(72) OSSOWICZ PAULA, Szczecin (PL); JANUS EWA, Goleniów (PL); 
ŚWIĄTEK EWELINA, Dębno (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Aminokwasowa pochodna niesteroidowego leku przeciwza-
palnego i sposób wytwarzania aminokwasowej pochodnej nieste-
roidowego leku przeciwzapalnego

(B1) (11) 241662 (41) 2022 06 20 
(51) C07C 229/36 (2006 01) 
 C07C 227/16 (2006 01) 
 C07F 1/08 (2006 01)
(21) 436373 (22) 2020 12 17

(72) WOJCIECHOWSKA AGNIESZKA, Wrocław (PL);  
JANCZAK JAN, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Krystaliczna forma kompleksu poli {(u-dibromo-L-tyrozyna O,O’)
chloromiedź(II)} i sposób jej wytwarzania

(B1) (11) 241660 (41) 2017 09 25 
(51) C08L 67/00 (2006 01) 
 C08L 69/00 (2006 01) 
 C08L 25/06 (2006 01) 
 C08L 33/12 (2006 01) 
 C08L 75/04 (2006 01) 
 C08K 3/04 (2006 01) 
 C08K 3/017 (2018 01)
(21) 416558 (22) 2016 03 21
(72) SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); FLAK TOMASZ, 
Wojkowice (PL); BŁASZCZYK MONIKA, Sosnowiec (PL);  
GÓRECKI ARTUR, Katowice (PL); MIKŁOWSKI ŁUKASZ,  
Katowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL); 
INNO PLAST TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania modyfikowanych grafenem polimerów 
termoplastycznych o właściwościach antystatycznych oraz o pod-
wyższonej wytrzymałości i konduktywności

(B1) (11) 241655 (41) 2022 04 19 
(51) C08L 67/04 (2006 01) 
 C08K 3/013 (2018 01) 
 C08K 3/22 (2006 01) 
 C08K 3/26 (2006 01) 
 C08J 3/20 (2006 01) 
 B29K 67/00 (2006 01)
(21) 435679 (22) 2020 10 12
(72) MALINOWSKI RAFAŁ, Raciążek (PL); FIEDUREK KACPER, 
Drzycim (PL); PUSZCZYKOWSKA NATALIA, Czyste (PL);  
KACZOR DANIEL, Toruń (PL); STASIEK ANDRZEJ, Toruń (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT INŻYNIERII 
MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(54) Sposób wytwarzania wysokonapełnionego kompozytu biode-
gradowalnego

(B1) (11) 241665 (41) 2022 01 24 
(51) C10B 3/00 (2006 01) 
 C10B 7/02 (2006 01) 
 C10B 53/00 (2006 01)
(21) 434735 (22) 2020 07 21
(72) KUSZ BOGUSŁAW, Gdańsk (PL); TRAWIŃSKI BARTOSZ,  
Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Reaktor i sposób do przeprowadzania pirolizy materiałów wy-
branych z grupy składającej się ze zrębków, drewna podkładowego, 
odpadów drzewnych, odpadów leśnych, osadów ściekowych, koksu 
naftowego, komunalnych odpadów stałych (MSW), paliw pochodzą-
cych z odpadów (RDF) lub dowolnej kombinacji paliw z biomasy 
i oczyszczania gazu pirolitycznego

(B1) (11) 241651 (41) 2022 06 20 
(51) D21H 19/14 (2006 01) 
 D21H 19/18 (2006 01) 
 D21H 19/20 (2006 01) 
 D21H 19/82 (2006 01) 
 D21H 21/16 (2006 01) 
 D21H 21/36 (2006 01) 
 B32B 27/10 (2006 01) 
 B65D 65/42 (2006 01) 
 B65D 5/00 (2006 01) 
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 B65D 30/08 (2006 01) 
 D21H 23/58 (2006 01) 
 B41M 1/04 (2006 01)
(21) 436356 (22) 2020 12 15
(72) JANIAK KRZYSZTOF, Ksawerów (PL)
(73) CDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ksawerów (PL)
(54) Opakowanie na żywność z powłoką funkcyjną oraz sposób 
wytwarzania opakowania na żywność z powłoką funkcyjną

(B1) (11) 241649 (41) 2022 05 30 
(51) D21H 21/36 (2006 01) 
 D21H 25/04 (2006 01) 
 D21H 17/63 (2006 01) 
 D21H 17/06 (2006 01) 
 D21H 17/53 (2006 01) 
 B65B 55/08 (2006 01) 
 C09D 1/04 (2006 01)
(21) 436055 (22) 2020 11 24
(72) KAROŃSKI STANISŁAW, Poznań (PL); CYTLAK TOMASZ, 
Poznań (PL); WAROWICKA ALICJA, Poznań (PL);  
JANISZEWSKA EWA, Poznań (PL)
(73) PRESTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Dąbrowa (PL)
(54) Sposób wytwarzania antyseptycznego opakowania z materiału 
papierniczego

(B1) (11) 241650 (41) 2022 06 20 
(51) D21H 23/52 (2006 01) 
 D21H 19/18 (2006 01) 
 D21H 19/20 (2006 01) 
 D21H 25/06 (2006 01) 
 B41M 1/04 (2006 01) 
 B32B 29/06 (2006 01) 
 B32B 27/10 (2006 01)
(21) 436355 (22) 2020 12 15
(72) JANIAK KRZYSZTOF, Ksawerów (PL)
(73) CDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ksawerów (PL)
(54) Sposób wytwarzania papieru z powłoką barierową

(B1) (11) 241644 (41) 2020 11 30 
(51) F03B 17/06 (2006 01) 
 F03B 7/00 (2006 01)
(21) 429980 (22) 2019 05 20
(72) PISKORZ WALDEMAR, Kodeń (PL); PISKORZ TOMASZ 
TADEUSZ, Kodeń (PL); PISKORZ IRENEUSZ, Kodeń (PL)
(73) PISKORZ WALDEMAR, Kodeń (PL); PISKORZ TOMASZ 
TADEUSZ, Kodeń (PL); PISKORZ IRENEUSZ, Kodeń (PL)
(54) Pływający segment turbiny wodnej

(B1) (11) 241653 (41) 2022 02 14 
(51) F16L 3/12 (2006 01) 
 F16L 3/137 (2006 01)
(21) 437914 (22) 2021 05 19
(72) ZWIERZYCKI DARIUSZ, Gliwice (PL)
(73) INTEGRA KRAUSE, ZWIERZYCKI SPÓŁKA JAWNA, Gliwice (PL)
(54) Obejma zaciskowa dla mocowania manszet na rurociągach 
przesyłowych i segment obejmy zaciskowej, zwłaszcza z blachy 
stalowej dla mocowania manszet na rurociągach przesyłowych

(B1) (11) 241659 (41) 2021 06 28 
(51) G01B 21/30 (2006 01) 
 G01D 11/00 (2006 01) 
 G12B 9/08 (2006 01)
(21) 432332 (22) 2019 12 20
(72) ZMARZŁY PAWEŁ, Brzeziny (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Elastyczny uchwyt metrologiczny

(B1) (11) 241667 (41) 2021 06 14 
(51) G01B 21/32 (2006 01) 
 G01N 33/24 (2006 01) 
 G01N 33/38 (2006 01)
(21) 432059 (22) 2019 12 03
(72) ZIELIŃSKI ADAM, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Stanowiska do pomiaru odkształcalności materiałów o matrycy 
na bazie spoiwa mineralnego lub organicznego

(B1) (11) 241657 (41) 2020 04 20 
(51) G01K 11/32 (2021 01) 
 G01J 5/08 (2022 01) 
 G01K 1/02 (2021 01)
(21) 427381 (22) 2018 10 11
(72) LISIECKA EWA, Nakło Śląskie (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Urządzenie do wielopunktowego, optycznego pomiaru wyso-
kich temperatur

(B1) (11) 241641 (41) 2021 08 16 
(51) G01M 3/00 (2006 01) 
 G01M 3/08 (2006 01)
(21) 435954 (22) 2020 11 10
(72) BURATOWSKI TOMASZ, Kraków (PL); PYZA MICHAŁ,  
Garwolin (PL); ROSZKOWSKI PIOTR, Sosnowiec (PL);  
CHMIELOWIEC JACEK, Wrocław (PL); PAŚCIAK GRZEGORZ,  
Wrocław (PL); BORKOWSKI BARTŁOMIEJ, Wrocław (PL);  
MĄCZKA TADEUSZ, Wrocław (PL); SZUBERT WOJCIECH,  
Wrocław (PL); MACHAŁA PIOTR, Wrocław (PL);  
UCHROŃSKI PATRYK, Krzyków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM  STANISŁAWA STASZICA  
W KRAKOWIE, Kraków (PL); INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR 
I BADAŃ STRUKTURALNYCH IM  WŁODZIMIERZA 
TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław (PL); 
INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL); 
ZBM ULTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Nadolice Małe (PL)
(54) Robot do kontroli rurociągu

(B1) (11) 241654 (41) 2020 02 24 
(51) G01N 3/04 (2006 01) 
 B60R 22/18 (2006 01) 
 B60R 22/00 (2006 01)
(21) 430381 (22) 2019 07 04
(72) JURECKI RAFAŁ, Kielce (PL); JAŚKIEWICZ MAREK, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Uchwyt do  mocowania pasów bezpieczeństwa, zwłaszcza 
w stanowiskach badawczych

(B1) (11) 241668 (41) 2022 07 04 
(51) G01N 25/20 (2006 01) 
 G01N 25/56 (2006 01) 
 G01N 33/38 (2006 01)
(21) 436534 (22) 2020 12 30
(72) ZIELIŃSKI ADAM, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY 
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Stanowisko do pomiaru temperatury i wilgotności próbek ma-
teriału o matrycy na bazie spoiwa mineralnego lub organicznego

(B1) (11) 241658 (41) 2020 12 14 
(51) G02B 27/42 (2006 01) 
 G01B 11/26 (2006 01) 
 G01S 3/784 (2006 01)
(21) 430216 (22) 2019 06 12
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 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

 Nr Symbol 
 patentu MKP

 1 2

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

 Symbol Nr 
 MKP patentu

 1 2

(72) DROZD TADEUSZ, Warszawa (PL); GAWLIKOWSKI ANDRZEJ, 
Warszawa (PL); JAKUBASZEK MARCIN, Warszawa (PL);  
KASZCZUK MIROSŁAWA, Zielonka (PL); KNYSAK PIOTR,  
Chotomów (PL); MŁODZIANKO ANDRZEJ, Warszawa (PL);  
MUZAL MICHAŁ, Warszawa (PL); PIOTROWSKI WIESŁAW,  
Marki (PL); WOJTANOWSKI JACEK, Pruszków (PL); ZYGMUNT 
MAREK, Klaudyn (PL); KOPCZYŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa (PL)
(54) Sensor do określania kierunku promieniowania optycznego

(B1) (11) 241666 (41) 2022 04 25 
(51) H05B 6/06 (2006 01) 
 H02M 7/48 (2007 01) 
 C21D 1/10 (2006 01)
(21) 439133 (22) 2021 10 05
(72) KIEREPKA KAMIL, Katowice (PL); FRANIA KRYSTIAN,  
Kozłów (PL); KASPRZAK MARCIN, Ruda Śląska (PL);  
ZIMOCH PIOTR, Zabrze (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Urządzenie do dwuczęstotliwościowego nagrzewania induk-
cyjnego z 3-fazowym falownikiem napięcia z półmostkiem konden-
satorowym

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PATENTÓW

241637 B60G 13/14 (2006 01)
241638 A01G 9/28 (2018 01)
241639 A61L 2/10 (2006 01)
241640 B02C 23/08 (2006 01)
241641 G01M 3/00 (2006 01)
241642 A63H 33/00 (2006 01)
241643 A23L 11/65 (2021 01)
241644 F03B 17/06 (2006 01)
241645 A61B 5/01 (2006 01)
241646 B65D 65/38 (2006 01)
241647 B65B 43/28 (2006 01)
241648 B01D 35/00 (2006 01)
241649 D21H 21/36 (2006 01)
241650 D21H 23/52 (2006 01)
241651 D21H 19/14 (2006 01)
241652 B29C 64/10 (2017 01)
241653 F16L 3/12 (2006 01)

241654 G01N 3/04 (2006 01)
241655 C08L 67/04 (2006 01)
241656 B21H 1/14 (2006 01)
241657 G01K 11/32 (2021 01)
241658 G02B 27/42 (2006 01)
241659 G01B 21/30 (2006 01)
241660 C08L 67/00 (2006 01)
241661 B01D 67/00 (2006 01)
241662 C07C 229/36 (2006 01)
241663 C07C 67/30 (2006 01)
241664 A01K 27/00 (2006 01)
241665 C10B 3/00 (2006 01)
241666 H05B 6/06 (2006 01)
241667 G01B 21/32 (2006 01)
241668 G01N 25/20 (2006 01)
241669 C07C 229/08 (2006 01)
241670 A63B 23/14 (2006 01)

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01G 9/28 (2018 01) 241638
A01K 27/00 (2006 01) 241664
A01K 15/00 (2006 01) 241664*
A23J 3/16 (2006 01) 241643*
A23L 11/65 (2021 01) 241643
A23L 2/38 (2021 01) 241643*
A23L 2/84 (2006 01) 241643*
A23L 7/104 (2016 01) 241643*
A23L 33/185 (2016 01) 241643*
A61B 5/01 (2006 01) 241645
A61B 5/00 (2006 01) 241642*
A61L 9/14 (2006 01) 241645*
A61L 2/18 (2006 01) 241645*
A61L 2/10 (2006 01) 241639
A61L 2/26 (2006 01) 241639*
A63B 23/14 (2006 01) 241670
A63B 23/16 (2006 01) 241670*
A63H 33/00 (2006 01) 241642
A63H 33/26 (2006 01) 241642*
A63H 17/395 (2006 01) 241642*
B01D 35/00 (2006 01) 241648
B01D 67/00 (2006 01) 241661
B01D 69/02 (2006 01) 241661*
B01J 23/46 (2006 01) 241663*
B02C 23/08 (2006 01) 241640
B03D 1/00 (2006 01) 241640*
B03D 1/08 (2006 01) 241640*
B21B 1/02 (2006 01) 241656*
B21H 1/14 (2006 01) 241656
B21J 5/08 (2006 01) 241656*
B21J 9/06 (2006 01) 241656*
B21K 1/02 (2006 01) 241656*
B29C 64/10 (2017 01) 241652

B29C 64/188 (2017 01) 241652*
B29C 64/40 (2017 01) 241652*
B29C 71/02 (2006 01) 241652*
B29K 67/00 (2006 01) 241655*
B32B 27/10 (2006 01) 241651*
B32B 29/06 (2006 01) 241650*
B32B 27/10 (2006 01) 241650*
B41M 1/04 (2006 01) 241651*
B41M 1/04 (2006 01) 241650*
B60G 13/14 (2006 01) 241637
B60K 25/10 (2006 01) 241637*
B60L 11/16 (2006 01) 241637*
B60R 22/18 (2006 01) 241654*
B60R 22/00 (2006 01) 241654*
B65B 43/28 (2006 01) 241647
B65B 43/50 (2006 01) 241647*
B65B 55/08 (2006 01) 241649*
B65D 65/38 (2006 01) 241646
B65D 65/42 (2006 01) 241651*
B65D 5/00 (2006 01) 241651*
B65D 30/08 (2006 01) 241651*
C02F 1/32 (2006 01) 241639*
C02F 9/08 (2006 01) 241648*
C07C 67/30 (2006 01) 241663
C07C 59/70 (2006 01) 241663*
C07C 229/08 (2006 01) 241669
C07C 227/14 (2006 01) 241669*
C07C 57/30 (2006 01) 241669*
C07C 59/84 (2006 01) 241669*
C07C 59/64 (2006 01) 241669*
C07C 229/36 (2006 01) 241662
C07C 227/16 (2006 01) 241662*
C07F 1/08 (2006 01) 241662*

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

C07H 15/04 (2006 01) 241663*
C08G 8/02 (2006 01) 241652*
C08J 3/20 (2006 01) 241655*
C08K 3/04 (2006 01) 241660*
C08K 3/017 (2018 01) 241660*
C08K 3/013 (2018 01) 241655*
C08K 3/22 (2006 01) 241655*
C08K 3/26 (2006 01) 241655*
C08L 67/00 (2006 01) 241660
C08L 69/00 (2006 01) 241660*
C08L 25/06 (2006 01) 241660*
C08L 33/12 (2006 01) 241660*
C08L 75/04 (2006 01) 241660*
C08L 67/04 (2006 01) 241655
C09D 1/04 (2006 01) 241649*
C10B 3/00 (2006 01) 241665
C10B 7/02 (2006 01) 241665*
C10B 53/00 (2006 01) 241665*
C12N 1/20 (2006 01) 241643*
C12R 1/01 (2006 01) 241643*
C12R 1/225 (2006 01) 241643*
C12R 1/46 (2006 01) 241643*
C21D 1/10 (2006 01) 241666*
C22B 1/00 (2006 01) 241640*
C22B 3/22 (2006 01) 241640*
C23C 16/513 (2006 01) 241661*
C23C 16/40 (2006 01) 241661*
D21H 19/14 (2006 01) 241651
D21H 19/18 (2006 01) 241651*
D21H 19/20 (2006 01) 241651*
D21H 19/82 (2006 01) 241651*
D21H 21/16 (2006 01) 241651*
D21H 21/36 (2006 01) 241651*
D21H 23/58 (2006 01) 241651*
D21H 21/36 (2006 01) 241649
D21H 25/04 (2006 01) 241649*
D21H 17/63 (2006 01) 241649*
D21H 17/06 (2006 01) 241649*
D21H 17/53 (2006 01) 241649*

D21H 23/52 (2006 01) 241650
D21H 19/18 (2006 01) 241650*
D21H 19/20 (2006 01) 241650*
D21H 25/06 (2006 01) 241650*
E01C 11/22 (2006 01) 241638*
E01C 11/14 (2006 01) 241638*
F03B 13/00 (2006 01) 241637*
F03B 17/06 (2006 01) 241644
F03B 7/00 (2006 01) 241644*
F03G 7/08 (2006 01) 241637*
F16F 15/02 (2006 01) 241637*
F16L 3/12 (2006 01) 241653
F16L 3/137 (2006 01) 241653*
G01B 21/30 (2006 01) 241659
G01B 21/32 (2006 01) 241667
G01B 11/26 (2006 01) 241658*
G01D 11/00 (2006 01) 241659*
G01J 5/08 (2022 01) 241657*
G01K 11/32 (2021 01) 241657
G01K 1/02 (2021 01) 241657*
G01M 3/00 (2006 01) 241641
G01M 3/08 (2006 01) 241641*
G01N 33/24 (2006 01) 241667*
G01N 33/38 (2006 01) 241667*
G01N 3/04 (2006 01) 241654
G01N 25/20 (2006 01) 241668
G01N 25/56 (2006 01) 241668*
G01N 33/38 (2006 01) 241668*
G01S 11/00 (2006 01) 241642*
G01S 3/784 (2006 01) 241658*
G02B 27/42 (2006 01) 241658
G07C 9/37 (2020 01) 241645*
G08C 17/02 (2006 01) 241664*
G12B 9/08 (2006 01) 241659*
H02K 7/10 (2006 01) 241637*
H02M 7/48 (2007 01) 241666*
H04B 1/00 (2006 01) 241642*
H05B 6/06 (2006 01) 241666
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DecYZJe o oDMoWie UDZielenia praWa,  
WYDane po oGŁosZeniU o ZGŁosZeniU

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wyna-
lazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych, 
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym 
zgłoszenie zostało ogłoszone.

(A1) (21) 411821 21/2016
(A1) (21) 414233 08/2017
(A1) (21) 417230 24/2017
(A1) (21) 417469u) 26/2017
(A1) (21) 418000 03/2018
(A1) (21) 420365 16/2018
(A1) (21) 420581 18/2018
(A1) (21) 421253 22/2018
(A1) (21) 421887u) 26/2018
(A1) (21) 422723 06/2019
(A1) (21) 422754 06/2019
(A1) (21) 422806 07/2019
(A1) (21) 422870 07/2019
(A1) (21) 423710 13/2019
(A1) (21) 423917 13/2019
(A1) (21) 424315 16/2019
(A1) (21) 424889 20/2019
(A1) (21) 425081 21/2019
(A1) (21) 426199 02/2020
(A1) (21) 426397 03/2020
(A1) (21) 426805 06/2020
(A1) (21) 426965 07/2020
(A1) (21) 427249u) 08/2020
(A1) (21) 427665 11/2020
(A1) (21) 429049 19/2020

(A1) (21) 429672 22/2020
(A1) (21) 429830 24/2020
(A1) (21) 429842 24/2020
(A1) (21) 429924 24/2020
(A1) (21) 430064 26/2020
(A1) (21) 430325 27/2020
(A1) (21) 430370 27/2020
(A1) (21) 430539u) 07/2021
(A1) (21) 430540u) 07/2021
(A1) (21) 430556 02/2021
(A1) (21) 430946 05/2021
(A1) (21) 430954 05/2021
(A1) (21) 431190 06/2021
(A1) (21) 431767 10/2021
(A1) (21) 431817 10/2021
(A1) (21) 432064 12/2021
(A1) (21) 432423u) 13/2021
(A1) (21) 432463 14/2021
(A1) (21) 432505 15/2021
(A1) (21) 432866 20/2021
(A1) (21) 433159 24/2021
(A1) (21) 433171 11/2021
(A1) (21) 433908u) 33/2021
(A1) (21) 434054 35/2021
(A1) (21) 434431 01/2022

u) zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru 
użytkowego

DecYZJe o UMorZeniU postĘpoWania  
W spraWie UDZielenia praWa,  

WYDane po oGŁosZeniU o ZGŁosZeniU

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wyna-
lazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych 
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym 
zgłoszenie zostało ogłoszone.

(A1) (21) 405241 06/2015
(A1) (21) 416122 17/2017
(A1) (21) 419711 13/2018
(A1) (21) 420649 19/2018
(A1) (21) 423908 13/2019
(A1) (21) 424933 20/2019
(A1) (21) 425847 26/2019
(A1) (21) 426951 06/2020

(A1) (21) 427026 07/2020
(A1) (21) 430953 05/2021
(A1) (21) 431928 11/2021
(A1) (21) 433175 24/2021
(A1) (21) 433213 24/2021
(A1) (21) 433962 34/2021
(A1) (21) 439354u) 15/2022

DecYZJe o ZMianie, UcHYleniU lUb stWierDZeniU 
nieWaŻności DecYZJi opUbliKoWanYcH  

W WiaDoMościacH UrZĘDU patentoWeGo

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo nu-
mer patentu, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, 
w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu 
albo której nieważność Urząd Patentowy RP stwierdził, datę i treść 
decyzji uchylającej, zmieniającej lub stwierdzającej nieważność decyzji 
uprzednio ogłoszonej.

(B1) (11) 235533 12/2020 2022 07 26 
Stwierdzono nieważność decyzji z dn 2020 04 21 o udzieleniu pa-
tentu 

(B1) (11) 236725 3/2021 2022 07 26 
Stwierdzono nieważność decyzji z dn 2020 10 13 o udzieleniu pa-
tentu  

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) 196153  A  Wykreślono: HEWLETT-PACKARD COMPANY,  
Palo Alto, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: HP Inc ,  
Palo Alto, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 207291  A  Wykreślono: GÓROWSKI WIKTOR, Koszy-
ce Wielkie, Polska; Wpisano: VICTOR INTERNATIONAL SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszyce Wielkie, 
Polska 521145904

(11) 215180 A  Wykreślono: ESIM Chemicals GmbH, Linz, 
Australia; Wpisano: ESIM Chemicals GmbH, Linz, Austria

(11) 224025  A  Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-
CYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, 
Polska 300701408; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJ-
NO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300701408

(11) 225435  A  Wykreślono: DĄBROWSKI TOMASZ, Wę-
grów, Polska; Wpisano: TOMASZ DĄBROWSKI, Warszawa, Polska

(11) 229484  A  Wykreślono: SOKOŁOWSKI RYSZARD ZAKŁAD 
USŁUGOWO-HANDLOWY TOREX, Rumia, Polska  190834031; 
Wpisano: ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY TOREX RYSZARD 
SOKOŁOWSKI W SPADKU, Rumia, Polska 190834031

(11) 230080  A  Wykreślono: SOKOŁOWSKI RYSZARD ZAKŁAD 
USŁUGOWO-HANDLOWY TOREX, Rumia, Polska  190834031; 
Wpisano: ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY TOREX RYSZARD 
SOKOŁOWSKI W SPADKU, Rumia, Polska 190834031

(11) 233704  A  Wykreślono: WIBO SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kartuzy, 
Polska  221578660; Wpisano: WIBO ADAMCZAK SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Kartuzy, Polska 221578660

(11) 237815  A  Wykreślono: GLOPACK SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 060416596; Wpi-
sano: GLOPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Chełm, Polska 060416596

u) zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru 
użytkowego
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DoDatKoWe praWa ocHronne

DecYZJe o oDMoWie UDZielenia praWa,  
WYDane po oGŁosZeniU o WpŁYniĘciU WniosKU  

o UDZielenie praWa

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

(B1) (68) 37879
(54) Kompozycje soli glikopironiowej do inhalacji
(21) 0253 (22) 2013 11 15
(71) Novartis AG, BASEL (CH)
(93) EU/1/12/788/001 do 006 2012 09 28 SEEBRI BREEZHALER 
- GLIKOPIRONIOWY BROMEK

(B1) (68) 196278
(54) Związki pochodne beta-amino-tetrahydroimidazo[1,2-a]pirazy-
ny lub tetrahydrotriazolo[4,3-a]pirazyny, zawierająca je kompozycja 
farmaceutyczna oraz ich zastosowanie
(21) 0120 (22) 2008 12 01
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP , RAHWAY (US)
(93) 58450 01 do 58450 03 2008 04 08 JANUMET
(93) EU/1/08/455/001 do 014 2008 07 16 JANUMET
(93) EU/1/08/457/001 do 014 2008 07 16 VELMETIA
(93) EU/1/08/456/001 do 014 2008 07 16 EFFICIB

DecYZJe o UMorZeniU postĘpoWania  
W spraWie UDZielenia praWa,  

WYDane po oGŁosZeniU o WpŁYniĘciU WniosKU  
o UDZielenie praWa

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

(T3) (68) 2268648 (21) 0530 08/2018

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) 02 11 2011 2011/44 EP 2068822 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 2261176 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 2413800 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 2413971 B1

(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 2451532 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 2544856 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 2609990 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 2638952 B1
(T5) (97) 03 04 2019 2019/14 EP 2672837 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 2694205 B1
(T5) (97) 27 04 2016 2016/17 EP 2770860 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 2787926 B1
(T5) (97) 15 06 2016 2016/24 EP 2836066 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 2851632 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 2959894 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 2965030 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 2969794 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 2970412 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3002526 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3015614 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3027725 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3037488 B1
(T5) (97) 22 05 2019 2019/21 EP 3044186 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3082198 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3082439 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3136926 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3140334 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3143820 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3145852 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3146307 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3151946 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3185730 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3185957 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3198460 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3212340 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3218128 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3218178 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3230338 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3240414 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3247485 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3249738 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3263713 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3273952 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3277460 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3283535 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3297625 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3300943 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3319177 B1
(T3) (97) 11 05 2022 2022/19 EP 3319651 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3320127 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3321131 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3323598 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3324977 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 EP 3346829 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3347006 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3363521 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3370552 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3377849 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3380526 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3383750 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3396547 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3401628 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3404156 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3408588 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3412497 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3415242 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3425228 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3428696 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3432012 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3432013 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3444917 B1
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(T3) (97) 02 03 2022 2022/09 EP 3445168 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3450200 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3452051 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3454549 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3456939 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3458474 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3458521 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3465056 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3466714 B1
(T3) (97) 04 05 2022 2022/18 EP 3467813 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 EP 3469053 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3469889 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3471919 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3479000 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3484332 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3487447 B1
(T3) (97) 13 04 2022 2022/15 EP 3494703 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3496049 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3500425 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 EP 3506198 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3509064 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3512851 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3523087 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3524443 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3528592 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3535448 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3536050 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3536644 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3539401 B1
(T3) (97) 18 05 2022 2022/20 EP 3544930 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3546327 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3552482 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3553055 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3561940 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3563023 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3567657 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3569877 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3576945 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3582297 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3582617 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3583826 B1
(T3) (97) 23 03 2022 2022/12 EP 3586294 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3587297 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3588193 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3588620 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3593020 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3594565 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3597216 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3597742 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3600765 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3605675 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3607566 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3609033 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3609637 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3620381 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3621609 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3628517 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3630917 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3633360 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3638181 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3648229 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3651370 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3654410 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3654417 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3655268 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3663092 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3663573 B1

(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3664085 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3665143 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3668147 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3670550 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3678280 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3678496 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3679034 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3681884 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3684973 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3687700 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3702235 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3704411 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3707348 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3707439 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3710804 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3712162 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3717706 B1
(T3) (97) 27 04 2022 2022/17 EP 3721967 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3733177 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3737890 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3738584 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3740373 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3742735 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3743106 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3743561 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3744223 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3745506 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3746633 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3747104 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3747640 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3765581 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3769012 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3772122 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 EP 3774843 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3780555 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3784088 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3784579 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3785953 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3790924 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3793372 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3795037 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3799248 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3800414 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3801870 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3802362 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3802681 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3802682 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3802706 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3802716 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3802917 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3803138 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3803139 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3805024 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3806376 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3807226 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3819546 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3822502 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3824156 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3827209 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3835080 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3842621 B1
(T3) (97) 25 05 2022 2022/21 EP 3842773 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3845719 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3847307 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3850992 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3852580 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3852983 B1
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(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3853623 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3856877 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3861313 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3865309 B1
(T3) (97) 01 06 2022 2022/22 EP 3866657 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3867461 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3870773 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3872590 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3874235 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3882944 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3893827 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3894231 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3894720 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3899330 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3902541 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3912870 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3927642 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3928049 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3931410 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3942122 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3948231 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3953129 B1

WYGaśniĘcie praWa

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

(T3) (11) 2552264 2021 03 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2565240 2021 03 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2566355 2021 03 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2570148 2021 03 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2570149 2021 03 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2576477 2021 03 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2629977 2021 03 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2635441 2021 03 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2637106 2021 03 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2637833 2021 03 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2637834 2021 03 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2638920 2021 02 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2639028 2021 03 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2639127 2021 03 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2639207 2021 03 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2641714 2021 03 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2642199 2021 03 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2643150 2021 03 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2644192 2021 03 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2644594 2021 03 31 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2647603 2021 03 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2650119 2021 03 30 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2650285 2021 03 03 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2653567 2021 03 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2657597 2021 03 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2668870 2021 03 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2680815 2021 03 01 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2680833 2021 03 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2680834 2021 03 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2681494 2021 03 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2682492 2021 03 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2682495 2021 02 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2683262 2021 03 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2683385 2021 03 09 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2683618 2021 03 08 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2825631 2021 03 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2825678 2021 03 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2827899 2021 03 19 Patent wygasł w całości 

(T3) (11) 2828185 2021 03 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2830407 2021 03 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2830654 2021 03 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2830768 2021 03 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2830961 2021 03 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2831113 2021 03 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2831170 2021 03 21 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2831186 2021 03 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2831415 2021 03 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2831669 2021 03 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2833733 2021 03 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2833762 2021 03 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2834160 2021 03 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2834512 2021 03 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2834582 2021 02 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2836882 2021 03 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2838352 2021 03 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2838373 2021 03 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2839230 2021 03 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2841183 2021 03 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2843310 2021 03 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2844091 2021 03 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2844499 2021 03 25 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2850013 2021 03 20 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2855001 2021 03 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2861086 2021 03 22 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2865755 2021 03 26 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2881510 2021 03 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2883449 2021 03 15 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2891564 2021 03 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2895125 2021 03 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2899706 2021 03 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2905932 2021 03 29 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2913284 2021 02 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2913575 2021 02 28 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2915485 2021 03 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2915947 2021 03 02 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2918215 2021 03 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2921063 2021 03 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2921242 2021 03 16 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2924300 2021 03 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2930301 2021 03 19 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2930797 2021 03 18 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2938899 2021 03 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2948574 2021 02 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2959341 2021 03 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2961368 2021 02 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2961599 2021 02 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2962477 2021 02 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2962602 2021 03 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2964308 2021 02 27 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2964538 2021 03 04 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2964767 2021 03 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2967139 2021 03 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2967222 2021 03 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2967610 2021 03 05 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2967611 2021 03 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2968059 2021 03 17 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2968174 2021 03 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2968728 2021 03 10 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2969138 2021 03 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2969239 2021 03 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2969706 2021 03 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2969823 2021 03 06 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2970046 2021 03 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2970284 2021 03 14 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2970463 2021 03 12 Patent wygasł w całości 
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(T3) (11) 2970553 2021 03 07 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2970673 2021 03 12 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2970713 2021 03 11 Patent wygasł w całości 
(T3) (11) 2970922 2021 03 15 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) 1528154 A  Wykreślono: Aliaxis R&D, Vernouillet, Fran-
cja; Wpisano: Aliaxis Research & Technology, Élancourt, Francja

(11) 1788297 A  Wykreślono: Aliaxis R & D, Vernouillet, Fran-
cja; Wpisano: Aliaxis Research & Technology, Élancourt, Francja

(11) 1805395 D ; Wpisano: „W dniu 17 marca 2022 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m  st  Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt  
WA XI Ns-Rej Za  3760/22/854); Wpisano do  Rejestru Zastawów 
pod pozycją 2711209 zastaw rejestrowy na patencie europejskim 
o numerze EP1805395 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy-
sługujących BZ Commercial Finance Designated Activity Company 
z siedzibą w Dublinie, Irlandia wobec Minova International Limited 
z siedzibą w Addlestone, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej” 

(11) 1893196 D ; Wpisano: Na mocy umowy z dnia 17 listo-
pada 2021 r  uprawniony udzielił wyłącznej i pełnej licencji na ko-
rzystanie z  wynalazku na  rzecz spółki Medivation LLC z  siedzibą 
w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki, na czas nieokreślony 

(11) 1893196 D ; Wpisano: Na mocy umowy z dnia 11 stycz-
nia 2022 roku spółka Medivation LLC udzieliła pełnej i wyłącznej 
sublicencji na rzecz Astellas Pharma Inc  z siedzibą w Tokio, Japonia 
na czas nieokreślony 

(11) 2208383 A  Wykreślono: Signal Trust for Wireless Inno-
vation, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: RnB 
Wireless LLC, Waco, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2345020 A  Wykreślono: PTV Planung Transport Ver-
kehr AG, Karlsruhe, Niemcy; Wpisano: PTV Planung Transport Ver-
kehr GmbH, Karlsruhe, Niemcy

(11) 2470819 A  Wykreślono: Aliaxis R&D S A S , Vernouillet, 
Francja; Wpisano: Aliaxis Research & Technology, Élancourt, Francja

(11) 2531124 A  Wykreślono: DGI Technologies Inc, Howell, 
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: DGI GROUP, LLC, Howell, 
Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2649023 D ; Wpisano: „W dniu 17 marca 2022 r  na pod-
stawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m  st  Warszawy w War-
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn  akt  
WA XI Ns-Rej Za 3758/22/741); Wpisano do Rejestru Zastawów pod 
pozycją 2711210 zastaw rejestrowy na patencie europejskim o nu-
merze EP2649023 w  celu zabezpieczenia wierzytelności przysłu-
gujących BZ Commercial Finance Designated Activity Company 
z siedzibą w Dublinie, Irlandia wobec Minova International Limited 
z siedzibą w Addlestone, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej” 

(11) 2796617 A  Wykreślono: ICONè S R L , Pescantina, Wło-
chy; Wpisano: TECHNOTISSUE CONSULTING DI LAURA MARCOLINI 
& C S A S , Bolonia, Włochy

(11) 2796617 A  Wykreślono: TECHNOTISSUE CONSULTING 
DI LAURA MARCOLINI & C S A S , Bolonia, Włochy; Wpisano: CHAN 
LI Machinery Co , Ltd, Taoyuan City, Tajwan

(11) 2719861 A  Wykreślono: Danfoss Power Solutions (US) 
Company, Ames, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: White 
Drive Motors and Steering, LLC, Hopkinsville, Stany Zjednoczone 
Ameryki

(11) 3026099 A  Wykreślono: The Procter & Gamble Com-
pany, Cincinnati, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: BASF SE, 
Ludwigshafen am Rhein, Niemcy

(11) 3010197 A  Wykreślono: Shanghai Langbo Communi-
cation Technology Company Limited, Shanghai, Chiny; Wpisano: 
SISVEL INTERNATIONAL S A , Luksemburg, Luksemburg

(11) 3110810 A  Wykreślono: Teijin Pharma Limited, Tokyo, 
Japonia; Wpisano: TEIJIN LIMITED, Osaka, Japonia

(11) 3184917 A  Wykreślono: Delta Systemtechnik GmbH, 
Celle, Niemcy; Wpisano: Uponor Innovation AB, Virsbo, Szwecja

(11) 3202991 A  Wykreślono: HALFEN GmbH, Langenfeld, 
Niemcy; Wpisano: Leviat GmbH, Langenfeld, Niemcy

(11) 3240345 A  Wykreślono: Shanghai Langbo Communi-
cation Technology Company Limited, Shanghai, Chiny; Wpisano: 
SISVEL INTERNATIONAL S A , Luksemburg, Luksemburg

(11) 3257903 A  Wykreślono: ARS Holding Kolding A/S, Kol-
ding, Dania; Wpisano: Nowocoat Industrial A/S, Kolding, Dania

(11) 3271686 A  Wykreślono: Vricon Systems Aktiebolag, 
Linköping, Szwecja; Wpisano: Maxar International Sweden AB, Lin-
köping, Szwecja

(11) 3307520 A  Wykreślono: Multimaterial-Welding AG, 
Stansstad, Szwajcaria; Wpisano: MultiMaterial-Welding AG, Biel/
Bienne, Szwajcaria

(11) 3307707 A  Wykreślono: Bayer CropScience Aktienge-
sellschaft, Monheim am Rhein, Niemcy; Wpisano: Syngenta Crop 
Protection AG, Bazylea, Szwajcaria

(11) 3324746 A  Wykreślono: Royal Bel Leerdammer B V , 
Schoonrewoerd, Holandia; Wpisano: Lactalis Leerdammer B V , 
Schoonrewoerd, Holandia

(11) 3344281 A  Wykreślono: Nordmark Arzneimittel GmbH 
& Co KG, Uetersen, Niemcy; Wpisano: Nordmark Arzneimittel Hol-
ding GmbH & Co  KG, Uetersen, Niemcy

(11) 3344281 A  Wykreślono: Nordmark Arzneimittel Hol-
ding GmbH & Co  KG, Uetersen, Niemcy; Wpisano: Nordmark Phar-
ma GmbH, Uetersen, Niemcy

(11) 3348746 A  Wykreślono: HALFEN GmbH, Langenfeld, 
Niemcy; Wpisano: Leviat GmbH, Langenfeld, Niemcy

(11) 3406551 A  Wykreślono: Trützschler GmbH & Co  KG, 
Mönchengladbach, Niemcy; Wpisano: Trützschler Group SE, Mön-
chengladbach, Niemcy

(11) 3409818 A  Wykreślono: Trützschler GmbH & Co  KG, 
Mönchengladbach, Niemcy; Wpisano: Trützschler Group SE, Mön-
chengladbach, Niemcy

(11) 3495288 A  Wykreślono: IQS Holding GmbH, Langen-
bach, Niemcy; Wpisano: Scan Global Logistics Commercial GmbH, 
Langenbach, Niemcy

(11) 3513043 A  Wykreślono: Delta Motorsport Limited, 
Northampton, Wielka Brytania; Wpisano: Delta Cosworth Limited, 
Northampton, Wielka Brytania

(11) 3540331 A  Wykreślono: APMH Invest IV A/S, 
København, Dania; Wpisano: Innargi A/S, Kongens Lyngby, Dania
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(11) 3548568 A  Wykreślono: PPG Coatings Europe B V , Am-
sterdam, Holandia; Avery Dennison Corporation, Glendale, Stany 
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Avery Dennison Corporation, 
Mentor, Stany Zjednoczone Ameryki; PPG Coatings Europe B V , 
Amsterdam, Holandia

(11) 3593075 A  Wykreślono: Equoclima Srl, Gabbioneta Bi-
nanuova, Włochy; Wpisano: RBM IBOX S r l , Nave, Włochy

(11) 3611307 A  Wykreślono: HALFEN GmbH, Langenfeld, 
Niemcy; Wpisano: Leviat GmbH, Langenfeld, Niemcy

(11) 3616368 A  Wykreślono: Drivenets Ltd , Ra’ananna, Izra-
el; AT&T Services, Inc , Dallas, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisa-
no: Drivenets Ltd , Ra’ananna, Izrael

(11) 3649842 A  Wykreślono: Kverneland A/S, Klepp Stasjon, 
Norwegia; Wpisano: Kverneland Group Soest GmbH, Soest, Niemcy

(11) 3736139 A  Wykreślono: PLASTCARD STANISŁAW JA-
SONEK SPÓLKA JAWNA, Kraków, Polska; Wpisano: PLASTCARD 
STANISŁAW JASONEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Pol-
ska 387843359

oGŁosZenia

sprostoWania opisÓW patentoWYcH

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

(T3) (11) 3177642 Postanowiono sprostować oczywiste omyłki  
w treści danych bibliograficznych dot  twórców z „JOHN TRAUGER, 
Cambridge, US, ANDREI IGOREVICH VOZNESENSKY, Cambridge, US”  
na „JOHN TRAUGER, Cambridge, US, ANDREI IGOREVICH VOZNE-
SENSKY, Cambridge, US, REGIS CEBE, Basel, CH, Igor SPLAWSKI, 
Winchester, US” (publikacja EPB 24/2022)
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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 72 810 do nr 72 820)

(Y1) (11)72818 (41) 2021 12 27 
(51) B30B 11/00 (2006 01) 
 A01F 15/04 (2006 01) 
 B65B 63/02 (2006 01)
(21) 129313 (22) 2020 06 22
(72) BARTOSZEWICZ KRZYSZTOF, Białystok (PL)
(73) HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(54) Prasa do ziół

(Y1) (11)72811 (41) 2021 07 26 
(51) B64C 1/22 (2006 01) 
 B64D 1/22 (2006 01)
(21) 128886 (22) 2020 01 21
(72) TRENDAK ARTUR, Reguły (PL)
(73) TRENDAK ARTUR AVIATION, Reguły (PL)
(54) Zewnętrzna platforma na dodatkowy osprzęt mocowana do ka-
biny wiatrakowca

(Y1) (11)72820 (41) 2021 08 09 
(51) B64D 37/06 (2006 01) 
 B64D 37/04 (2006 01) 
 B64C 27/02 (2006 01)
(21) 128893 (22) 2020 02 04

(72) TRENDAK ARTUR, Reguły (PL)
(73) TRENDAK ARTUR AVIATION, Reguły (PL)
(54) Zbiornik paliwa do wiatrakowca

(Y1) (11)72814 (41) 2021 09 27 
(51) E04C 3/07 (2006 01) 
 E04C 3/06 (2006 01) 
 E04C 3/04 (2006 01) 
 E04C 3/02 (2006 01) 
 E04C 3/00 (2006 01)
(21) 130147 (22) 2020 03 24
(72) SZEWCZAK ILONA, Świdnik (PL);  
RZESZUT KATARZYNA, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL);  
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Wzmacniana belka cienkościenna typu sigma

(Y1) (11)72815 (41) 2021 09 27 
(51) E04C 3/07 (2006 01) 
 E04C 3/06 (2006 01) 
 E04C 3/04 (2006 01) 
 E04C 3/02 (2006 01) 
 E04C 3/00 (2006 01)
(21) 130148 (22) 2020 03 24
(72) SZEWCZAK ILONA, Świdnik (PL);  
RZESZUT KATARZYNA, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL);  
POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Wzmocniona cienkościenna belka typu sigma
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 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn 

 1 2

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn 

 1 2

 Nr prawa Symbol 
 ochronn  MKP

 1 2

 Nr prawa Symbol 
 ochronn  MKP

 1 2

(Y1) (11)72812 (41) 2022 01 17 
(51) E06B 1/16 (2006 01) 
 E06B 1/28 (2006 01)
(21) 129347 (22) 2020 07 13
(72) DUDEK-STACHAL MONIKA, Lublin (PL); 
SZULŻYK-MACIĄG ANNA, Dys (PL); SZULŻYK SŁAWOMIR, Dys (PL)
(73) POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Profil kształtownika

(Y1) (11)72813 (41) 2022 01 17 
(51) E06B 1/16 (2006 01) 
 E06B 1/28 (2006 01)
(21) 129348 (22) 2020 07 13
(72) DUDEK-STACHAL MONIKA, Lublin (PL);  
SZULŻYK-MACIĄG ANNA, Dys (PL); SZULŻYK SŁAWOMIR, Dys (PL)
(73) POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Profil kształtownika

(Y1) (11)72819 (41) 2021 11 02 
(51) E06B 3/663 (2006 01)
(21) 129139 (22) 2020 04 27
(72) FLORCZYK RADOSŁAW, Konarzyce (PL)
(73) UNIGLASS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża (PL)
(54) Rama dystansowa do szyby zespolonej

(Y1) (11)72810 (41) 2021 05 04 
(51) F16B 2/04 (2006 01) 
 F16B 12/42 (2006 01) 
 A47B 47/00 (2006 01)
(21) 128675 (22) 2019 10 29
(72) STALMIRSKI JAROSŁAW, Kiełp (PL)
(73) NOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Toruń (PL)
(54) Łącznik rozporowy

(Y1) (11)72816 (41) 2020 06 29 
(51) F28D 19/04 (2006 01) 
 F23L 15/02 (2006 01) 
 B01D 53/56 (2006 01) 
 B01D 53/86 (2006 01) 
 F28F 21/04 (2006 01) 
 F28F 21/08 (2006 01)
(62) 428267
(21) 130715 (22) 2018 12 19
(72) KWICZAŁA ANDRZEJ, Gliwice (PL)
(73) SBB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Opole (PL)
(54) Płyta wymiennika ciepła

(Y1) (11)72817 (41) 2021 10 04 
(51) G01N 1/10 (2006 01) 
 G01N 1/12 (2006 01) 
 G01N 33/18 (2006 01)
(21) 129099 (22) 2020 04 02
(72) SZUTA AGATA, Chmielno (PL); SZCZEPAŃSKI JAKUB, 
Gdańsk (PL); WOJCIECHOWSKA EWA, Rokitnica (PL); 
NAWROT NICOLE, Gdańsk (PL); MATEJ-ŁUKOWICZ KAROLINA, 
Gdańsk (PL); ŚWIERSZCZ ANDRZEJ, Gdańsk (PL); 
SZULWIC JAKUB, Gdańsk (PL); ŚMIRCHALSKI ROMAN, Gdańsk (PL); 
LITWIN WOJCIECH, Gdańsk (PL); KOZAK JANUSZ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Czerpak, zwłaszcza do poboru próbek ciekłych

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

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01F 15/04 (2006 01) 72818*
A47B 47/00 (2006 01) 72810*
B01D 53/56 (2006 01) 72816*
B01D 53/86 (2006 01) 72816*
B30B 11/00 (2006 01) 72818
B64C 1/22 (2006 01) 72811
B64C 27/02 (2006 01) 72820*
B64D 1/22 (2006 01) 72811*
B64D 37/06 (2006 01) 72820
B64D 37/04 (2006 01) 72820*
B65B 63/02 (2006 01) 72818*
E04C 3/07 (2006 01) 72814
E04C 3/06 (2006 01) 72814*
E04C 3/04 (2006 01) 72814*
E04C 3/02 (2006 01) 72814*
E04C 3/00 (2006 01) 72814*
E04C 3/07 (2006 01) 72815
E04C 3/06 (2006 01) 72815*

E04C 3/04 (2006 01) 72815*
E04C 3/02 (2006 01) 72815*
E04C 3/00 (2006 01) 72815*
E06B 1/16 (2006 01) 72812
E06B 1/28 (2006 01) 72812*
E06B 1/16 (2006 01) 72813
E06B 1/28 (2006 01) 72813*
E06B 3/663 (2006 01) 72819
F16B 2/04 (2006 01) 72810
F16B 12/42 (2006 01) 72810*
F23L 15/02 (2006 01) 72816*
F28D 19/04 (2006 01) 72816
F28F 21/04 (2006 01) 72816*
F28F 21/08 (2006 01) 72816*
G01N 1/10 (2006 01) 72817
G01N 1/12 (2006 01) 72817*
G01N 33/18 (2006 01) 72817*

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

72810 F16B 2/04 (2006 01)
72811 B64C 1/22 (2006 01)
72812 E06B 1/16 (2006 01)
72813 E06B 1/16 (2006 01)
72814 E04C 3/07 (2006 01)
72815 E04C 3/07 (2006 01)

72816 F28D 19/04 (2006 01)
72817 G01N 1/10 (2006 01)
72818 B30B 11/00 (2006 01)
72819 E06B 3/663 (2006 01)
72820 B64D 37/06 (2006 01)

DecYZJe o oDMoWie UDZielenia praWa,  
WYDane po oGŁosZeniU o ZGŁosZeniU

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru 
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzie-
lonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer  
i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie 
zostało ogłoszone.

(U1) (21) 127374 25/2019
(U1) (21) 128196 22/2020

(U1) (21) 128373 27/2020

DecYZJe o ZMianie, UcHYleniU lUb stWierDZeniU 
nieWaŻności DecYZJi opUbliKoWanYcH  

W WiaDoMościacH UrZĘDU patentoWeGo
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo 

numer prawa ochronnego na wzór użytkowy, numer i rok wyda-
nia Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym ogłoszona została 
decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu albo której nieważność Urząd 
Patentowy RP stwierdził, datę i treść decyzji uchylającej, zmieniającej 
lub stwierdzającej nieważność decyzji uprzednio ogłoszonej.

(Y1) (21) 71978 11/2021 2022 01 21 
Uchylono w całości decyzję z dnia 01 02 2021 r  o udzieleniu prawa 
ochronnego 
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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 28 300 do nr 28 307)

(51) 08-05 (11) 28300 (22) 2022 10 13 (21) 31091
(73) INSEARCH PL BADANIA I DIAGNOSTYKA KONSTRUKCJI  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL); 
FAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gołaczów (PL)
(72) RUDZIAK FABIAN, GÓRECKI MARCIN, JABŁOŃSKI ŁUKASZ
(54) Mikropal fundamentowy
(55) 

(51) 06-09 (11) 28301 (22) 2022 07 26 (21) 30962
(73) ZAŁOGOWSKA SYLWIA MANUFAKTURA TEX, 
Częstochowa (PL)
(72) ZAŁOGOWSKA SYLWIA

(54) Poduszka
(55) 

(51) 25-03 (11) 28302 (22) 2022 08 04 (21) 30978
(73) GT FACTORY 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(72) WÓJCIK FILIP
(54) Budynek wielorodzinny
(55) 
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(51) 06-01 (11) 28303 (22) 2022 06 20 (21) 30904
(73) ROPEZ FABRYKA MEBLI ROBERT I ANETA POSZWA  
SPÓŁKA JAWNA, Mroczeń (PL)
(72) POSZWA ROBERT
(54) Narożnik
(55) 

(51) 06-02 (11) 28304 (22) 2022 07 07 (21) 30943
(73) KOMARNICKI FILIP KOMARTEX, Rychtal (PL)
(72) KOMARNICKI FILIP
(54) Łóżko
(55) 

(51) 08-99 (11) 28305 (22) 2022 08 02 (21) 30973
(73) KRONO-PLAST JANUSZKA SPÓŁKA JAWNA, Kłobuck (PL)
(72) JANUSZKA BARTŁOMIEJ
(54) Listwa odstraszająca dla ptaków
(55) 

(51) 26-01 (11) 28306 (22) 2022 08 10 (21) 30991
(73) CORTINA POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(72) JENDRYSIK WOJCIECH
(54) Klosz znicza elektrycznego
(55) 

(51) 26-01 (11) 28307 (22) 2022 08 10 (21) 30992
(73) CORTINA POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(72) JENDRYSIK WOJCIECH
(54) Znicz elektryczny
(55) 

WpisY i ZMianY W reJestrZe nieUWZGlĘDnione  
W innYcH saMoDZielnYcH oGŁosZeniacH

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

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

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

jestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z re-

jestracji

(11) 12563 A  Wykreślono: AXA STENMAN POLAND SPÓŁ-
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siewierz, Polska 
272951960; Wpisano: AXA STENMAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie, Polska 272951960

(11) 16898 A  Wykreślono: WYTWÓRNIA SPRZĘTU REHABILI-
TACYJNEGO COMFORT KRYNICCY SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 
639693310; Wpisano: WYTWÓRNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO 
COMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Po-
znań, Polska 639693310

(11) 27225 A  Wykreślono: REMET CNC TECHNOLOGY SPÓŁ-
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowisko, Polska 
364147735; Wpisano: REMET CNC TECHNOLOGY M&P PIEKUT 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łowisko, Polska 364147735

(11) 27301 A  Wykreślono: REMET CNC TECHNOLOGY SPÓŁ-
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowisko, Polska 
364147735; Wpisano: REMET CNC TECHNOLOGY M&P PIEKUT 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łowisko, Polska 364147735

(11) 27556 A  Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJ-
NO USŁUGOWO HANDLOWE SIGMA-LI SPÓŁKA JAWNA WIEJACHA, 
Goleszów, Polska 272733967; Wpisano: SIGMA-LI WIEJACHA FUCHS 
SPÓŁKA JAWNA, Goleszów, Polska 272733967
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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 356 330 do nr 356 475)

(111) 356330 (220) 2022 02 28 (210) 540427
(151) 2022 08 08 (441) 2022 04 25
(732) HEYPEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HeyPeople
(540) 

(591) jasnoszary, szary
(531) 27 05 01, 29 01 06, 26 01 03
(510), (511) 35 Biura pośrednictwa pracy, Doradztwo w zakresie za-
rządzania personelem, Rekrutacja personelu 

(111) 356331 (220) 2022 02 28 (210) 540428
(151) 2022 08 08 (441) 2022 04 25
(732) HEYPEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HeyPeople

(510), (511) 35 Biura pośrednictwa pracy, Doradztwo w zakresie za-
rządzania personelem, Rekrutacja personelu 

(111) 356332 (220) 2022 03 15 (210) 540962
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS BETONOWYCH 
BOSTA-BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bosta Pro Eco
(510), (511) 19 Beton 

(111) 356333 (220) 2022 03 22 (210) 541348
(151) 2022 08 03 (441) 2022 04 19
(732) BUBAK DAMIAN AITRONIC, Zagaje Smrokowskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) aitronic
(540) 

(591) ciemnofioletowy, niebieski, jasnoniebieski
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 01 06



20 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 46/2022

(510), (511) 9 Urządzenia do nauczania, Urządzenia do zdalnego ste-
rowania, Urządzenia do nawigacji satelitarnej, Komputery pokłado-
we, Urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, Publi-
kacje elektroniczne, Programy komputerowe, Obwody drukowane, 
Elektryczne urządzenia pomiarowe, Elektryczne urządzenia kontro-
lno-sterujące, Programy sterujące komputerowe, nagrane, Urządze-
nia i przyrządy do ważenia, 41 Prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Organizacja szkoleń, Szkolenia edukacyjne, Usługi instruktażowe 
i szkoleniowe, Warsztaty w celach szkoleniowych, Pokazy [do celów 
szkoleniowych], Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Organi-
zowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, Publikacja prac na-
ukowych, Usługi nauki na odległość świadczone online, 42 Badania 
w dziedzinie nauki prowadzone przez inżynierów, Oceny w dziedzi-
nie nauki wykonywane przez inżynierów, Oszacowania w dziedzinie 
nauki wykonywane przez inżynierów, Doradztwo naukowe, Analiza 
naukowa, Usługi naukowe i technologiczne, Badania i rozwój w za-
kresie nauki, Pisanie programów komputerowych, Aktualizowanie 
oprogramowania komputerowego, Usługi podmiotów zewnętrz-
nych w dziedzinie informatyki, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie apli-
kacji mobilnych, Oprogramowanie komputerowe (Projektowanie-), 
Oprogramowanie komputerowe (Aktualizacja-), Oprogramowanie 
komputerowe (Instalacje-), Prace badawczo-rozwojowe dla osób 
trzecich, Badania w dziedzinie fizyki, Badania w dziedzinie mechani-
ki, Badania w dziedzinie sztucznej inteligencji, Badania w dziedzinie 
sprzętu komputerowego, Usługi inżynieryjne w  zakresie projekto-
wania systemów elektronicznych, Badania w dziedzinie technologii 
przetwarzania danych 

(111) 356334 (220) 2022 04 11 (210) 541894
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) SZCZEPANIAK MICHAŁ, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Medical Art Clinic Podhale
(540) 

(591) złoty, czarny, biały
(531) 24 13 01, 26 02 07, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Marketing, Udzielanie informacji konsumenckich o pro-
duktach w  zakresie kosmetyków, Usługi administracyjne w  zakresie 
kierowania pacjentów na  konsultacje, Prezentowanie produktów 
w mediach do celów sprzedaży detalicznej, 44 Pomoc stomatologicz-
na, stomatologia kosmetyczna, usługi stomatologiczne w zakresie le-
czenia kanałowego, usługi protetyki stomatologicznej, usługi stoma-
tologiczne w zakresie chirurgii implantacyjnej, chirurgia kosmetyczna, 
usługi medyczne, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi 
dentystyczne, usługi w  zakresie zdrowia psychicznego, doradztwo 
w  zakresie urody, higiena i  pielęgnacja urody, gabinety pielęgnacji 
skóry, kosmetyczne zabiegi laserowe skóry, usługi zabiegów kosme-
tycznych na twarz i ciało, konsultacje dentystyczne, usługi w zakresie 
wybielania zębów, doradztwo związane ze stomatologią, usługi klini-
ki dentystycznej, usługi ortodontyczne, placówki opieki medycznej/
zdrowotnej, pomoc medyczna, usługi wstawiania implantów, salony 
piękności, chiroplastyka, usługi implantacji, opieka pielęgniarska i me-
dyczna, szpitale, usługi sztucznego zapłodnienia, usługi farmaceu-
tyczne, rehabilitacja, szpitale, porady w zakresie farmakologii 

(111) 356335 (220) 2021 08 02 K (210) 541134
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
(732) RIGHTEX ELECTRONIC LIMITED, Sheung Wan (CN)
(540) (znak słowny)
(540) AITO
(510), (511) 12 Pojazdy elektryczne, Pojazdy zdalnie sterowane inne 
niż zabawki, Alarmy cofania do pojazdów, Urządzenia antykradzieżo-
we do pojazdów, Samochody elektryczne, Samochody hybrydowe, 
Silniki do pojazdów lodowych, Silniki benzynowe do pojazdów lądo-

wych, Samochody, Koła samochodowe, Drzwi do samochodów, De-
ski rozdzielcze do samochodów, Skrzynie biegów do samochodów, 
Wycieraczki przednie do pojazdów, Mechanizmy sprzęgła do samo-
chodów, Obwody hydrauliczne do samochodów, Samochody auto-
nomiczne, Skutery zasilane elektrycznie [pojazdy], Pojazdy samoba-
lansujące, Rowery, Elektryczne wózki inwalidzkie, Drony z  kamerą, 
Podwozie pojazdu, Foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, 
Hamulce do pojazdów, Pokrowce na siedzenia do pojazdów 

(111) 356336 (220) 2022 03 14 (210) 540926
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 04
(732) INSTYTUT ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO IREKO  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) biały, ciemnoszary
(531) 26 01 01, 26 01 10, 26 01 15, 05 03 20, 29 01 12
(510), (511) 1 Organiczny preparat poprawiający właściwości gleby 

(111) 356337 (220) 2022 03 24 (210) 541420
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DEWONIT PACK
(510), (511) 1 Środki chemiczne, surowce mineralne przeznaczone dla 
przemysłu i rolnictwa, dolomit, dolomit do celów przemysłowych, do-
lomit specjalny do wytwarzania wypełniaczy dla przemysłu chemicz-
nego i  materiałów budowlanych, mączki dolomitowe i  serycytowe 
dla przemysłu szklarskiego chemicznego i materiałów budowlanych, 
preparaty do uzdatniania wody, nawozy dla rolnictwa, nawozy użyź-
niające glebę: nawozy azotowe, nawozy wapniowo-magnezowe, wę-
glanowe (tzw  wapno nawozowe dolomitowe) do  odkwaszania gleb 
i  wzbogacania ich  w  magnez, nawóz wapniowy (cyjanamid), Środki 
do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, spoiwa do betonu, 
4 Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, energia elek-
tryczna wytwarzana z energii wiatru, energia elektryczna ze źródeł od-
nawialnych, paliwa gazowe, paliwa płynne, paliwa samochodowe, 19 
Budowlane materiały niemetalowe, niemetalowe elementy budow-
lane, bloki kamienne, beton towarowy, masa betonowa prefabryko-
wana, zaprawy budowlane, grys, kamień skała glina i minerały, piece 
hutnicze (cement do budowy), 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z paliwami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, 37 
Wydobywanie surowców naturalnych, kopalnictwo materiałów, górni-
cze roboty wydobywcze surowców mineralnych, usługi eksploatacji 
kamieniołomów, wynajmowanie maszyn i  urządzeń budowlanych, 
wynajmowanie sprzętu budowlanego i  burzącego z  obsługa opera-
torską, usługi budowlane konstrukcyjne rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
usługi tankowania paliwa do pojazdów, tankowanie pojazdów sprężo-
nym wodorem, roboty wydobywcze [górnictwo], 39 Transport, usługi 
informacji doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, usługi prze-
wozu, usługi wynajmu związane z  transportem i  magazynowaniem, 
pakowanie i składowanie towarów, czarterowanie pojazdów do trans-
portu, logistyka transportu, organizowanie transportu, przewożenie 
i dostarczanie towarów, transport drogowy, transport kolejowy, trans-
port lądowy, transport i dostawy towarów, transport samochodowy, 
usługi pośrednictwa transportowego, usługi transportu samochoda-
mi silnikowymi, usługi tranzytowe, usługi w zakresie transportu samo-
chodami ciężarowymi, magazynowanie paliw gazowych 
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(111) 356338 (220) 2022 03 24 (210) 541423
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CALAGRI
(510), (511) 1 Środki chemiczne, surowce mineralne przeznaczone 
dla przemysłu i  rolnictwa, dolomit, dolomit do  celów przemysło-
wych!, dolomit specjalny do wytwarzania wypełniaczy dla przemy-
słu chemicznego i  materiałów budowlanych, mączki dolomitowe 
i serycytowe dla przemysłu szklarskiego chemicznego i materiałów 
budowlanych, preparaty do uzdatniania wody, nawozy dla rolnictwa, 
nawozy użyźniające glebę: nawozy azotowe, nawozy wapniowo-ma-
gnezowe, węglanowe (tzw  wapno nawozowe dolomitowe) do  od-
kwaszania gleb i wzbogacania ich w magnez, nawóz wapniowy (cy-
janamid), Środki do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, 
spoiwa do betonu, 4 Energia elektryczna wytwarzana z energii sło-
necznej, energia elektryczna wytwarzana z  energii wiatru, energia 
elektryczna ze źródeł odnawialnych, paliwa gazowe, paliwa płynne, 
paliwa samochodowe, 19 Budowlane materiały niemetalowe, nie-
metalowe elementy budowlane, bloki kamienne, beton towarowy, 
masa betonowa prefabrykowana, zaprawy budowlane, grys, kamień 
skała glina i minerały, piece hutnicze (cement do budowy), 35 Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z paliwami, 37 Wydobywanie surowców naturalnych, 
kopalnictwo materiałów, górnicze roboty wydobywcze surowców 
mineralnych, usługi eksploatacji kamieniołomów, wynajmowanie 
maszyn i  urządzeń budowlanych, wynajmowanie sprzętu budow-
lanego i  burzącego z  obsługa operatorską, usługi budowlane kon-
strukcyjne rozbiórkowe i  wyburzeniowe, usługi tankowania paliwa 
do  pojazdów, tankowanie pojazdów sprężonym wodorem, roboty 
wydobywcze [górnictwo], 39 Transport, usługi informacji doradztwa 
i rezerwacji w zakresie transportu, usługi przewozu, usługi wynajmu 
związane z  transportem i  magazynowaniem, pakowanie i  składo-
wanie towarów, czarterowanie pojazdów do  transportu, logistyka 
transportu, organizowanie transportu, przewożenie i  dostarczanie 
towarów, transport drogowy, transport kolejowy, transport lądowy, 
transport i  dostawy towarów, transport samochodowy, usługi po-
średnictwa transportowego, usługi transportu samochodami silniko-
wymi, usługi tranzytowe, usługi w zakresie transportu samochodami 
ciężarowymi, magazynowanie paliw gazowych 

(111) 356339 (220) 2022 04 04 (210) 541659
(151) 2022 08 24 (441) 2022 05 02
(732) NOWAK DAWID INKOD GROUP, Bytom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRICSO
(540) 

(591) zielony
(531) 27 05 01, 29 01 03
(510), (511) 42 Poradnictwo informatyczne, Tworzenie i  projekto-
wanie indeksów informacji opartych na  stronach internetowych 
dla osób trzecich [usługi informatyczne], Usługi doradztwa infor-
matycznego, Programowanie komputerów i  projektowanie opro-
gramowania, Programowanie komputerowe w  zakresie systemów 
do przetwarzania i przesyłania danych, Tworzenie, konserwacja oraz 
modernizowanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie 
oprogramowania komputerowego, Tworzenie, utrzymywanie i ada-
ptacja oprogramowania komputerowego, Doradztwo, konsultacje 
i informacja w zakresie technologii informacyjnych 

(111) 356340 (220) 2022 03 10 (210) 540818
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
(732) GMINA MIĘDZYZDROJE, Międzyzdroje (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Międzyzdroje miasto gwiazd!

(540) 

(591) żółty, szary, granatowy
(531) 01 01 02, 29 01 13, 27 05 05, 27 05 10
(510), (511) 16 Broszury, Afisze, plakaty, Katalogi, Komiksy, Materiały 
drukowane, Nalepki, naklejki (materiały piśmienne), Materiały pi-
śmienne, Publikacje drukowane, 35 Usługi reklamowe, Usługi rekla-
my online za pośrednictwem sieci komputerowej 

(111) 356341 (220) 2022 03 10 (210) 540819
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
(732) GMINA MIĘDZYZDROJE, Międzyzdroje (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mewcia Ewcia
(540) 

(591) żółty, czerwony, czarny, pomarańczowy, biały, szary, niebieski
(531) 03 07 09, 03 07 24, 09 01 10, 27 05 05, 29 01 15
(510), (511) 16 Broszury, Afisze, plakaty, Katalogi, Komiksy, Materiały 
drukowane, Nalepki, naklejki (materiały piśmienne), Materiały pi-
śmienne, Publikacje drukowane, 35 Usługi reklamowe, Usługi rekla-
my online za pośrednictwem sieci komputerowej 

(111) 356342 (220) 2022 03 23 (210) 541367
(151) 2022 08 17 (441) 2022 04 19
(732) MEBEL EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEBEL EXPERT
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 29 01 13, 27 05 01, 12 01 01, 12 01 16, 12 01 17, 12 01 19, 
13 01 06, 13 01 11, 13 01 12
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu 

(111) 356343 (220) 2022 04 22 (210) 542298
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) MADAPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NUDMUSES SKIN THERAPIES
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(540) 

(531) 26 01 03, 26 01 12, 26 07 25, 27 05 01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Zesta-
wy kosmetyków, Kosmetyki do użytku osobistego, Balsamy, inne niż 
do celów medycznych, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaleto-
we, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Świece do masażu do celów 
kosmetycznych, 4 Zestawy świeczek, Świece, Świece perfumowane, 
Świece sojowe, Zapachowe świece aromaterapeutyczne, 5 Diete-
tyczne napary do celów medycznych, Dodatki witaminowe i mine-
ralne, Dodatki odżywcze, Herbata lecznicza, Krople witaminowe, 
Mieszane preparaty witaminowe, Mieszanki do picia będące suple-
mentami diety, Mieszanki do  picia w  proszku z  dodatkami odżyw-
czymi, Mineralne suplementy diety, Multiwitaminy, Mineralne suple-
menty diety dla ludzi, Nutraceutyki do stosowania jako suplementy 
diety, Preparaty witaminowe i  mineralne, Probiotyki (suplementy), 
Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla 
ludzi i zwierząt, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety 
o działaniu kosmetycznym, Suplementy ziołowe w płynie, Lecznicze 
świece do  masażu, 44 Analiza kosmetyczna, Doradztwo dotyczące 
kosmetyków, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo w dziedzinie 
pielęgnacji ciała i urody, Gabinety pielęgnacji skóry, Higiena i pielę-
gnacja urody, Salony piękności, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi pie-
lęgnacji urody, Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w  zakresie 
zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha 

(111) 356344 (220) 2022 04 26 (210) 542407
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) WASĄŻNIK BARTŁOMIEJ, Pułtusk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WENECJA PUŁTUSK
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i  pisanie tekstów, 
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, Usługi rezerwacji bile-
tów na  atrakcje i  wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, 
Edukacja, rozrywka i sport 

(111) 356345 (220) 2022 04 17 (210) 542086
(151) 2022 08 25 (441) 2022 05 02
(732) WATAHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Przasnysz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Perfekcyjny Styl
(540) 

(591) pomarańczowy, ciemnoniebieski
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 09, 18 01 19, 26 11 03, 26 11 08, 
26 11 10, 26 11 12
(510), (511) 1 Odczynniki chemiczne, inne niż do użytku medyczne-
go lub weterynaryjnego, Środki chemiczne dla przemysłu, 14 Wy-
roby jubilerskie, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie [biżuteria], 
Przyrządy zegarmistrzowskie, Przyrządy chronologiczne, Biżuteria, 
Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Kółka na klucze i breloczki 
oraz zawieszki do nich, Kamienie szlachetne, perły, metale szlachet-
ne i ich imitacje, 16 Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Zeszyty, 
Zeszyty do ćwiczeń, Materiały do modelowania, Aromatyczne mate-
riały do modelowania, Materiały do modelowania dla artystów, Masy 

specjalne do  modelowania, Tworzywa sztuczne do  modelowania, 
Modelina polimerowa, Glina do modelowania, Glina do modelowa-
nia dla dzieci, Pasta do modelowania, Kleje do celów papierniczych, 
Kleje z brokatem do celów piśmienniczych, Brokat do celów biuro-
wych, 18 Parasole i parasolki, Walizy, torby podróżne, torby, portfele 
i  inne artykuły służące do przenoszenia, Parasolki i parasole (duże), 
24 Brokat, Brokaty, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzie-
ży, obuwia i nakryć głowy, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 35 
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, 
marketingowe i  promocyjne, Pomoc w  prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zarządzanie i  administrowanie działalnością gospo-
darczą, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, 
Usługi aukcyjne, Administrowanie sprzedażą, Doradztwo w zakresie 
wyceny zamówień sprzedaży 

(111) 356346 (220) 2022 03 24 (210) 541427
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAGICAL
(510), (511) 1 Środki chemiczne, surowce mineralne przeznaczone 
dla przemysłu i  rolnictwa, dolomit, dolomit do  celów przemysło-
wych, dolomit specjalny do  wytwarzania wypełniaczy dla przemy-
słu chemicznego i  materiałów budowlanych, mączki dolomitowe 
i serycytowe dla przemysłu szklarskiego chemicznego i materiałów 
budowlanych, preparaty do uzdatniania wody, nawozy dla rolnictwa, 
nawozy użyźniające glebę: nawozy azotowe, nawozy wapniowo-ma-
gnezowe, węglanowe (tzw  wapno nawozowe dolomitowe) do  od-
kwaszania gleb i wzbogacania ich w magnez, nawóz wapniowy (cy-
janamid), Środki do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, 
spoiwa do betonu, 4 Energia elektryczna wytwarzana z energii sło-
necznej, energia elektryczna wytwarzana z  energii wiatru, energia 
elektryczna ze źródeł odnawialnych, paliwa gazowe, paliwa płynne, 
paliwa samochodowe, 19 Budowlane materiały niemetalowe, nie-
metalowe elementy budowlane, bloki kamienne, beton towarowy, 
masa betonowa prefabrykowana, zaprawy budowlane, grys, kamień 
skała glina i minerały, piece hutnicze (cement do budowy), 35 Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z paliwami, 37 Wydobywanie surowców naturalnych, 
kopalnictwo materiałów, górnicze roboty wydobywcze surowców 
mineralnych, usługi eksploatacji kamieniołomów, wynajmowanie 
maszyn i  urządzeń budowlanych, wynajmowanie sprzętu budow-
lanego i  burzącego z  obsługa operatorską, usługi budowlane kon-
strukcyjne rozbiórkowe i  wyburzeniowe, usługi tankowania paliwa 
do  pojazdów, tankowanie pojazdów sprężonym wodorem, roboty 
wydobywcze [górnictwo], 39 Transport, usługi informacji doradztwa 
i rezerwacji w zakresie transportu, usługi przewozu, usługi wynajmu 
związane z  transportem i  magazynowaniem, pakowanie i  składo-
wanie towarów, czarterowanie pojazdów do  transportu, logistyka 
transportu, organizowanie transportu, przewożenie i  dostarczanie 
towarów, transport drogowy, transport kolejowy, transport lądowy, 
transport i  dostawy towarów, transport samochodowy, usługi po-
średnictwa transportowego, usługi transportu samochodami silniko-
wymi, usługi tranzytowe, usługi w zakresie transportu samochodami 
ciężarowymi, magazynowanie paliw gazowych 

(111) 356347 (220) 2022 04 06 (210) 541741
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
(732) KAMSOFT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pharmind
(540) 

(591) zielony, granatowy
(531) 27 05 01, 29 01 12, 26 04 02
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(510), (511) 35 Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci kom-
puterowej, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketin-
gu, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie progra-
mów lojalnościowych, Usługi marketingowe, 42 Usługi w  zakresie 
technologii informacyjnych 

(111) 356348 (220) 2022 04 07 (210) 541779
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) KUŚMIEREK-RUDY ANNA PIERNIKI WROCŁAWSKIE-
PIERNIKOWE DEKORACJE, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIERNIKI WROCŁAWSKIE BOMBA LEGNICKA
(540) 

(591) brązowy, biały, jasnobrązowy
(531) 02 09 01, 07 01 01, 07 01 03, 26 04 02, 26 04 18, 27 05 01, 
27 05 05, 27 05 09, 29 01 12
(510), (511) 30 Piernik, ciastka 

(111) 356349 (220) 2022 04 11 (210) 541905
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) 4ZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Puławy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PasteLove
(510), (511) 31 Karma dla psów, Kości dla psów, Ściółka dla psów, Su-
chary dla psów, Preparaty spożywcze dla psów, Przysmaki dla psów 
[jadalne], Puszkowane pożywienie dla psów, Kości do żucia dla psów, 
Napoje dla zwierząt z rodziny psów, Karmy o smaku sera dla psów, 
Artykuły jadalne do żucia dla psów, Karmy w puszce przeznaczone 
dla psów, Karma dla psów biorących udział w  gonitwach, Mleko 
do stosowania jako artykuł spożywczy dla psów, Możliwe do strawie-
nia kości do żucia dla psów, Ściółka dla zwierząt, Napoje dla zwierząt, 
Słód dla zwierząt, Mączka dla zwierząt, Ciastka dla zwierząt, Solone 
ciastka dla zwierząt, Otręby [pokarm dla zwierząt], Pokarm dla zwie-
rząt domowych, Karma dla zwierząt domowych, Napoje dla zwierząt 
domowych, Preparaty spożywcze dla zwierząt, Pasza dla zwierząt 
tucznych, Pasze zbożowe dla zwierząt, Ciastka zbożowe dla zwierząt, 
Ciasteczka zbożowe dla zwierząt, Herbatniki zbożowe dla zwierząt, 
Jadalne smakołyki dla zwierząt, Suszona lucerna dla zwierząt, Alga-
robilla [pasza dla zwierząt], Herbatniki słodowe dla zwierząt, Ciastka 
słodowe dla zwierząt, Syntetyczny pokarm dla zwierząt, Podściółka 
dla zwierząt domowych, Mieszanka paszowa dla zwierząt, Mieszanki 
paszowe dla zwierząt, Ściółka dla małych zwierząt, Pokarm dla zwie-
rząt udomowionych, Żwirek dla kota i  dla małych zwierząt, Glony 
jako pasza dla zwierząt, Drożdże jako pasza dla zwierząt, Materiały 
na  podściółkę dla zwierząt, Jadalne przysmaki dla zwierząt domo-
wych, Mielone produkty spożywcze dla zwierząt, Wzbogacane sub-
stancje odżywcze dla zwierząt, Mleko w proszku dla zwierząt, Arty-
kuły jadalne do  żucia dla zwierząt, Nasiona roślin strączkowych 
[karma dla zwierząt], Lizawka (sól do  lizania dla zwierząt), Proteiny 
pszeniczne do żywności dla zwierząt, Mleko w proszku dla zwierząt 
domowych, Jadalne produkty do  żucia dla zwierząt domowych, 
Żywność na  bazie owsa przeznaczona dla zwierząt, Artykuły spo-
żywcze dla zwierząt na bazie mleka, Kości i pałeczki jadalne dla zwie-
rząt domowych, Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, Pa-
pier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt domowych, Pokarm dla 
zwierząt domowych w formie gryzaków, Produkty żywnościowe dla 
zwierząt na bazie mleka, Smakołyki dla zwierząt domowych w rodza-

ju patyczków wołowych, Papier pokryty piaskiem do wyściełania dla 
zwierząt domowych, Jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt do-
mowych, Karma dla ptaków domowych, Artykuły spożywcze zawie-
rające wołowinę do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawierają-
ce wątróbkę do  karmienia psów, Artykuły spożywcze o  smaku 
wątróbki do karmienia psów, Artykuły spożywcze w postaci kółeczek 
do karmienia psów, Artykuły spożywcze o smaku wołowiny do kar-
mienia psów, Artykuły spożywcze zawierające mięso z  kurczaka 
do karmienia psów, Artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka 
do  karmienia psów, Otręby ryżowe [pokarm dla zwierząt], Drożdże 
do  pasz dla zwierząt, Karmy i  pasze dla zwierząt, 35 Promowanie 
działalności gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodar-
czą, Planowanie działalności gospodarczej, Informacja o działalności 
gospodarczej, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z następującymi 
towarami: preparaty do kąpieli dla zwierząt, produkty do pielęgnacji 
skóry zwierząt, płyny dla psów, środki odstraszające insekty dla 
psów, środki do  mycia psów [insektycydy], lecznicze szampany dla 
zwierząt domowych, maszynki do strzyżenia psów, gwizdki do przy-
woływania psów, torebki papierowe na  odchody zwierząt domo-
wych, torebki z  tworzyw sztucznych na  odchody zwierząt domo-
wych, łopatki wykonane z kartonu do usuwania odchodów zwierząt 
domowych, torebki z tworzyw sztucznych do usuwania odchodów 
zwierząt domowych, torby papierowe do celów domowych, papie-
rowe podkładki do klatek dla zwierząt domowych, podkłady papie-
rowe do kuwet dla zwierząt domowych, wkładki papierowe do ku-
wet dla zwierząt domowych, torby z tworzyw sztucznych, do celów 
domowych, podkłady z tworzywa sztucznego do kuwet dla zwierząt 
domowych, obroże dla zwierząt, smycze dla zwierząt, odzież dla 
zwierząt, ubranka dla zwierząt, uprzęże dla zwierząt, okrycia dla 
zwierząt, wędzidła dla zwierząt [uprząż], worki do  karmienia zwie-
rząt, obroże dla zwierząt domowych, odzież dla zwierząt domowych, 
stroje dla zwierząt domowych, nosidełka dla zwierząt [torby], kokar-
dy dla zwierząt domowych, smycze dla zwierząt domowych, pelery-
ny dla zwierząt domowych, przykrycia i okrycia dla zwierząt, elektro-
niczne obroże dla zwierząt domowych, obroże dla zwierząt 
domowych zawierające informacje medyczne, obroczniaki [worki 
służące karmieniu zwierząt], maski przeciw muchom dla zwierząt, 
wędzidła dla zwierząt, getry dla zwierząt, okrycia dla psów, buty dla 
psów, smycze dla psów, odzież dla psów, obroże dla psów, parki 
(okrycia) dla psów, płaszcze przeciwdeszczowe dla psów domowych, 
ochraniacze dla psów przeciw zaznaczaniu terenu, gryzaki ze skóry 
surowej dla psów, koszyki dla psów, posłania dla psów, budy dla 
psów, budy dla psów [psie budy], klapki w  ścianach lub drzwiach 
do wchodzenia dla psów i kotów, nie z metalu lub kamienia, posłania 
dla zwierząt, posłania dla zwierząt domowych, budy dla zwierząt do-
mowych, budki dla zwierząt domowych, czerpaki do karmy dla psów, 
szczotki dla zwierząt domowych, niezmechanizowane podajniki kar-
my dla zwierząt, szczotki do zębów dla zwierząt, szczotki z włosia dla 
zwierząt, zabawki dla psów, sztuczne kości będące zabawkami dla 
psów, zabawki dla zwierząt, karma dla psów, kości dla psów, ściółka 
dla psów, suchary dla psów, preparaty spożywcze dla psów, przy-
smaki dla psów [jadalne], puszkowane pożywienie dla psów, kości 
do żucia dla psów, napoje dla zwierząt z rodziny psów, karmy o sma-
ku sera dla psów, artykuły jadalne do żucia dla psów, karmy w puszce 
przeznaczone dla psów, karma dla psów biorących udział w  goni-
twach, mleko do stosowania jako artykuł spożywczy dla psów, możli-
we do strawienia kości do żucia dla psów, ściółka dla zwierząt, napoje 
dla zwierząt, słód dla zwierząt, mączka dla zwierząt, ciastka dla zwie-
rząt, solone ciastka dla zwierząt, otręby [pokarm dla zwierząt], po-
karm dla zwierząt domowych, karma dla zwierząt domowych, napo-
je dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla zwierząt, pasza 
dla zwierząt tucznych, pasze zbożowe dla zwierząt, ciastka zbożowe 
dla zwierząt, ciasteczka zbożowe dla zwierząt, herbatniki zbożowe 
dla zwierząt, jadalne smakołyki dla zwierząt, suszona lucerna dla 
zwierząt, algarobilla [pasza dla zwierząt], herbatniki słodowe dla 
zwierząt, ciastka słodowe dla zwierząt, syntetyczny pokarm dla zwie-
rząt, podściółka dla zwierząt domowych, mieszanka paszowa dla 
zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, ściółka dla małych zwie-
rząt, pokarm dla zwierząt udomowionych, żwirek dla kota i dla ma-
łych zwierząt, glony jako pasza dla zwierząt, drożdże jako pasza dla 
zwierząt, materiały na podściółkę dla zwierząt, jadalne przysmaki dla 
zwierząt domowych, mielone produkty spożywcze dla zwierząt, 
wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, mleko w proszku dla 
zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, nasiona roślin strącz-
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kowych [karma dla zwierząt], sól do lizania dla zwierząt Lizawka, pro-
teiny pszeniczne do  żywności dla zwierząt, mleko w  proszku dla 
zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domo-
wych, żywność na  bazie owsa przeznaczona dla zwierząt, artykuły 
spożywcze dla zwierząt na bazie mleka, kości i pałeczki jadalne dla 
zwierząt domowych, mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, 
papier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt domowych, pokarm 
dla zwierząt domowych w formie gryzaków, produkty żywnościowe 
dla zwierząt na bazie mleka, smakołyki dla zwierząt domowych w ro-
dzaju patyczków wołowych, papier pokryty piaskiem do wyściełania 
dla zwierząt domowych, jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt 
domowych, karma dla ptaków domowych, artykuły spożywcze za-
wierające wołowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawie-
rające wątróbkę do  karmienia psów, artykuły spożywcze o  smaku 
wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek 
do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do kar-
mienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z  kurczaka 
do  karmienia psów, artykuły spożywcze o  smaku mięsa z  kurczaka 
do  karmienia psów, otręby ryżowe [pokarm dla zwierząt], drożdże 
do pasz dla zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt 

(111) 356350 (220) 2022 04 11 (210) 541909
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) 4ZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Puławy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Psiakersy
(510), (511) 31 Karma dla psów, Kości dla psów, Ściółka dla psów, Su-
chary dla psów, Preparaty spożywcze dla psów, Przysmaki dla psów 
[jadalne], Puszkowane pożywienie dla psów, Kości do żucia dla psów, 
Napoje dla zwierząt z rodziny psów, Karmy o smaku sera dla psów, 
Artykuły jadalne do żucia dla psów, Karmy w puszce przeznaczone 
dla psów, Karma dla psów biorących udział w  gonitwach, Mleko 
do stosowania jako artykuł spożywczy dla psów, Możliwe do strawie-
nia kości do żucia dla psów, Ściółka dla zwierząt, Napoje dla zwierząt, 
Słód dla zwierząt, Mączka dla zwierząt, Ciastka dla zwierząt, Solone 
ciastka dla zwierząt, Otręby [pokarm dla zwierząt], Pokarm dla zwie-
rząt domowych, Karma dla zwierząt domowych, Napoje dla zwierząt 
domowych, Preparaty spożywcze dla zwierząt, Pasza dla zwierząt 
tucznych, Pasze zbożowe dla zwierząt, Ciastka zbożowe dla zwierząt, 
Ciasteczka zbożowe dla zwierząt, Herbatniki zbożowe dla zwierząt, 
Jadalne smakołyki dla zwierząt, Suszona lucerna dla zwierząt, Alga-
robilla [pasza dla zwierząt], Herbatniki słodowe dla zwierząt, Ciastka 
słodowe dla zwierząt, Syntetyczny pokarm dla zwierząt, Podściółka 
dla zwierząt domowych, Mieszanka paszowa dla zwierząt, Mieszanki 
paszowe dla zwierząt, Ściółka dla małych zwierząt, Pokarm dla zwie-
rząt udomowionych, Żwirek dla kota i  dla małych zwierząt, Glony 
jako pasza dla zwierząt, Drożdże jako pasza dla zwierząt, Materiały 
na  podściółkę dla zwierząt, Jadalne przysmaki dla zwierząt domo-
wych, Mielone produkty spożywcze dla zwierząt, Wzbogacane sub-
stancje odżywcze dla zwierząt, Mleko w proszku dla zwierząt, Arty-
kuły jadalne do  żucia dla zwierząt, Nasiona roślin strączkowych 
[karma dla zwierząt], Lizawka (sól do  lizania dla zwierząt), Proteiny 
pszeniczne do żywności dla zwierząt, Mleko w proszku dla zwierząt 
domowych, Jadalne produkty do  żucia dla zwierząt domowych, 
Żywność na  bazie owsa przeznaczona dla zwierząt, Artykuły spo-
żywcze dla zwierząt na bazie mleka, Kości i pałeczki jadalne dla zwie-
rząt domowych, Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, Pa-
pier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt domowych, Pokarm dla 
zwierząt domowych w formie gryzaków, Produkty żywnościowe dla 
zwierząt na bazie mleka, Smakołyki dla zwierząt domowych w rodza-
ju patyczków wołowych, Papier pokryty piaskiem do wyściełania dla 
zwierząt domowych, Jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt do-
mowych, Karma dla ptaków domowych, Artykuły spożywcze zawie-
rające wołowinę do karmienia psów, Artykuły spożywcze zawierają-
ce wątróbkę do  karmienia psów, Artykuły spożywcze o  smaku 
wątróbki do karmienia psów, Artykuły spożywcze w postaci kółeczek 
do karmienia psów, Artykuły spożywcze o smaku wołowiny do kar-
mienia psów, Artykuły spożywcze zawierające mięso z  kurczaka 
do karmienia psów, Artykuły spożywcze o smaku mięsa z kurczaka 
do  karmienia psów, Otręby ryżowe [pokarm dla zwierząt], Drożdże 
do  pasz dla zwierząt, Karmy i  pasze dla zwierząt, 35 Promowanie 
działalności gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodar-
czą, Planowanie działalności gospodarczej, Informacja o działalności 

gospodarczej, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, 
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z następującymi 
towarami: preparaty do kąpieli dla zwierząt, produkty do pielęgnacji 
skóry zwierząt, płyny dla psów, środki odstraszające insekty dla 
psów, środki do  mycia psów [insektycydy], lecznicze szampany dla 
zwierząt domowych, maszynki do strzyżenia psów, gwizdki do przy-
woływania psów, torebki papierowe na  odchody zwierząt domo-
wych, torebki z  tworzyw sztucznych na  odchody zwierząt domo-
wych, łopatki wykonane z kartonu do usuwania odchodów zwierząt 
domowych, torebki z tworzyw sztucznych do usuwania odchodów 
zwierząt domowych, torby papierowe do celów domowych, papie-
rowe podkładki do klatek dla zwierząt domowych, podkłady papie-
rowe do kuwet dla zwierząt domowych, wkładki papierowe do ku-
wet dla zwierząt domowych, torby z tworzyw sztucznych, do celów 
domowych, podkłady z tworzywa sztucznego do kuwet dla zwierząt 
domowych, obroże dla zwierząt, smycze dla zwierząt, odzież dla 
zwierząt, ubranka dla zwierząt, uprzęże dla zwierząt, okrycia dla 
zwierząt, wędzidła dla zwierząt [uprząż], worki do  karmienia zwie-
rząt, obroże dla zwierząt domowych, odzież dla zwierząt domowych, 
stroje dla zwierząt domowych, nosidełka dla zwierząt [torby], kokar-
dy dla zwierząt domowych, smycze dla zwierząt domowych, pelery-
ny dla zwierząt domowych, przykrycia i okrycia dla zwierząt, elektro-
niczne obroże dla zwierząt domowych, obroże dla zwierząt 
domowych zawierające informacje medyczne, obroczniaki [worki 
służące karmieniu zwierząt], maski przeciw muchom dla zwierząt, 
wędzidła dla zwierząt, getry dla zwierząt, okrycia dla psów, buty dla 
psów, smycze dla psów, odzież dla psów, obroże dla psów, parki 
(okrycia) dla psów, płaszcze przeciwdeszczowe dla psów domowych, 
ochraniacze dla psów przeciw zaznaczaniu terenu, gryzaki ze skóry 
surowej dla psów, koszyki dla psów, posłania dla psów, budy dla 
psów, budy dla psów [psie budy], klapki w  ścianach lub drzwiach 
do wchodzenia dla psów i kotów, nie z metalu lub kamienia, posłania 
dla zwierząt, posłania dla zwierząt domowych, budy dla zwierząt do-
mowych, budki dla zwierząt domowych, czerpaki do karmy dla psów, 
szczotki dla zwierząt domowych, niezmechanizowane podajniki kar-
my dla zwierząt, szczotki do zębów dla zwierząt, szczotki z włosia dla 
zwierząt, zabawki dla psów, sztuczne kości będące zabawkami dla 
psów, zabawki dla zwierząt, karma dla psów, kości dla psów, ściółka 
dla psów, suchary dla psów, preparaty spożywcze dla psów, przy-
smaki dla psów [jadalne], puszkowane pożywienie dla psów, kości 
do żucia dla psów, napoje dla zwierząt z rodziny psów, karmy o sma-
ku sera dla psów, artykuły jadalne do żucia dla psów, karmy w puszce 
przeznaczone dla psów, karma dla psów biorących udział w  goni-
twach, mleko do stosowania jako artykuł spożywczy dla psów, możli-
we do strawienia kości do żucia dla psów, ściółka dla zwierząt, napoje 
dla zwierząt, słód dla zwierząt, mączka dla zwierząt, ciastka dla zwie-
rząt, solone ciastka dla zwierząt, otręby [pokarm dla zwierząt], po-
karm dla zwierząt domowych, karma dla zwierząt domowych, napo-
je dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla zwierząt, pasza 
dla zwierząt tucznych, pasze zbożowe dla zwierząt, ciastka zbożowe 
dla zwierząt, ciasteczka zbożowe dla zwierząt, herbatniki zbożowe 
dla zwierząt, jadalne smakołyki dla zwierząt, suszona lucerna dla 
zwierząt, algarobilla [pasza dla zwierząt], herbatniki słodowe dla 
zwierząt, ciastka słodowe dla zwierząt, syntetyczny pokarm dla zwie-
rząt, podściółka dla zwierząt domowych, mieszanka paszowa dla 
zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt, ściółka dla małych zwie-
rząt, pokarm dla zwierząt udomowionych, żwirek dla kota i dla ma-
łych zwierząt, glony jako pasza dla zwierząt, drożdże jako pasza dla 
zwierząt, materiały na podściółkę dla zwierząt, jadalne przysmaki dla 
zwierząt domowych, mielone produkty spożywcze dla zwierząt, 
wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, mleko w proszku dla 
zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, nasiona roślin strącz-
kowych [karma dla zwierząt], sól do lizania dla zwierząt Lizawka, pro-
teiny pszeniczne do  żywności dla zwierząt, mleko w  proszku dla 
zwierząt domowych, jadalne produkty do żucia dla zwierząt domo-
wych, żywność na  bazie owsa przeznaczona dla zwierząt, artykuły 
spożywcze dla zwierząt na bazie mleka, kości i pałeczki jadalne dla 
zwierząt domowych, mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, 
papier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt domowych, pokarm 
dla zwierząt domowych w formie gryzaków, produkty żywnościowe 
dla zwierząt na bazie mleka, smakołyki dla zwierząt domowych w ro-
dzaju patyczków wołowych, papier pokryty piaskiem do wyściełania 
dla zwierząt domowych, jadalne kości i kostki do żucia dla zwierząt 
domowych, karma dla ptaków domowych, artykuły spożywcze za-
wierające wołowinę do karmienia psów, artykuły spożywcze zawie-
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rające wątróbkę do  karmienia psów, artykuły spożywcze o  smaku 
wątróbki do karmienia psów, artykuły spożywcze w postaci kółeczek 
do karmienia psów, artykuły spożywcze o smaku wołowiny do kar-
mienia psów, artykuły spożywcze zawierające mięso z  kurczaka 
do  karmienia psów, artykuły spożywcze o  smaku mięsa z  kurczaka 
do  karmienia psów, otręby ryżowe [pokarm dla zwierząt], drożdże 
do pasz dla zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt 

(111) 356351 (220) 2022 03 24 (210) 541424
(151) 2022 08 16 (441) 2022 05 02
(732) ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CALCIGROW
(510), (511) 1 Środki chemiczne, surowce mineralne przeznaczone 
dla przemysłu i  rolnictwa, dolomit, dolomit do  celów przemysło-
wych, dolomit specjalny do  wytwarzania wypełniaczy dla przemy-
słu chemicznego i  materiałów budowlanych, mączki dolomitowe 
i serycytowe dla przemysłu szklarskiego chemicznego i materiałów 
budowlanych, preparaty do uzdatniania wody, nawozy dla rolnictwa, 
nawozy użyźniające glebę: nawozy azotowe, nawozy wapniowo-ma-
gnezowe, węglanowe (tzw  wapno nawozowe dolomitowe) do  od-
kwaszania gleb i wzbogacania ich w magnez, nawóz wapniowy (cy-
janamid), Środki do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, 
spoiwa do betonu, 4 Energia elektryczna wytwarzana z energii sło-
necznej, energia elektryczna wytwarzana z  energii wiatru, energia 
elektryczna ze źródeł odnawialnych, paliwa gazowe, paliwa płynne, 
paliwa samochodowe, 19 Budowlane materiały niemetalowe, nie-
metalowe elementy budowlane, bloki kamienne, beton towarowy, 
masa betonowa prefabrykowana, zaprawy budowlane, grys, kamień 
skała glina i minerały, piece hutnicze (cement do budowy), 35 Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z paliwami, 37 Wydobywanie surowców naturalnych, 
kopalnictwo materiałów, górnicze roboty wydobywcze surowców 
mineralnych, usługi eksploatacji kamieniołomów, wynajmowanie 
maszyn i  urządzeń budowlanych, wynajmowanie sprzętu budow-
lanego i  burzącego z  obsługa operatorską, usługi budowlane kon-
strukcyjne rozbiórkowe i  wyburzeniowe, usługi tankowania paliwa 
do  pojazdów, tankowanie pojazdów sprężonym wodorem, roboty 
wydobywcze [górnictwo], 39 Transport, usługi informacji doradztwa 
i rezerwacji w zakresie transportu, usługi przewozu, usługi wynajmu 
związane z  transportem i  magazynowaniem, pakowanie i  składo-
wanie towarów, czarterowanie pojazdów do  transportu, logistyka 
transportu, organizowanie transportu, przewożenie i  dostarczanie 
towarów, transport drogowy, transport kolejowy, transport lądowy, 
transport i  dostawy towarów, transport samochodowy, usługi po-
średnictwa transportowego, usługi transportu samochodami silniko-
wymi, usługi tranzytowe, usługi w zakresie transportu samochodami 
ciężarowymi, magazynowanie paliw gazowych 

(111) 356352 (220) 2022 03 11 (210) 540884
(151) 2022 07 20 (441) 2022 04 04
(732) LAPERFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LAPERFE CLINIC
(540) 

(591) złoty
(531) 27 05 01, 29 01 02, 26 01 01, 26 01 06, 26 11 03
(510), (511) 44 Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi w zakresie pielęgnacji 
skóry, Zabiegi depilacyjne, Usługi w  zakresie zabiegów upiększają-

cych, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Kosmetyczny za-
bieg laserowy skóry, Usługi pielęgnacji urody, Zabiegi kosmetyczne, 
Usługi kosmetyczne, Masaże, Doradztwo medyczne w zakresie der-
matologii, Usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, 
Chirurgia kosmetyczna, Konsultacje medyczne, Usługi w zakresie hi-
gieny i pielęgnacji urody, Opieka pielęgniarska, Usługi spa, Usługi za-
biegów na cellulit, Usługi fizjoterapii, Usługi informacyjne w zakresie 
opieki medycznej, Usługi opieki medycznej, Doradztwo dietetyczne, 
Usługi klinik medycyny estetycznej, Usługi kosmetologów, Usługi 
kosmetologii estetycznej, Usługi kosmetyczne, Usługi salonów pięk-
ności, Usługi klinik medycznych, Laseroterapia, Chirurgia plastyczna, 
Usługi medyczne, Usługi położnicze 

(111) 356353 (220) 2022 02 25 (210) 540347
(151) 2022 08 22 (441) 2022 05 02
(732) HUMAN IT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HumanIT
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Kodowane programy, Pakie-
ty programów, Komputerowe programy operacyjne, Programy sys-
temów operacyjnych, Oprogramowanie komputerowe [programy], 
Programy na smartfony, Nagrane programy komputerowe, Programy 
do  przetwarzania danych, Interaktywne multimedialne programy 
komputerowe, Programy do magazynowania danych, Elektroniczne 
urządzenia do programowania, Programowalne cyfrowe urządzenia 
odczytujące, Komputerowe urządzenia do  programowania, Opro-
gramowanie dla środowiska programistycznego, Programy kompu-
terowe do zarządzania projektami, Mikroprocesory programowalne 
za  pomocą oprogramowania, Mobilne aplikacje, Aplikacje do  po-
brania, Edukacyjne aplikacje komputerowe, Aplikacje komputero-
we do pobrania, Oprogramowanie do tworzenia aplikacji, Aplikacje 
do odzyskiwania informacji, Oprogramowanie do serwera aplikacji, 
Aplikacje biurowe i  biznesowe, Edukacyjne aplikacje na  tablety, 
Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje do łączności maszyna
-maszyna [M2M], Oprogramowanie do aplikacji i serwerów interne-
towych, Oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz 
danych, Pobieralne aplikacje na  telefony komórkowe do  transmisji 
danych, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania 
danymi, Oprogramowanie, Oprogramowanie interfejsowe, Opro-
gramowanie użytkowe, Oprogramowanie przemysłowe, Oprogra-
mowanie edukacyjne, Oprogramowanie antywirusowe, Oprogra-
mowanie sensoryczne, 42 Powielanie programów komputerowych, 
Pisanie programów komputerowych, Wynajem programów kompu-
terowych, Aktualizacja programów komputerowych, Projektowanie 
programów komputerowych, Tworzenie programów komputero-
wych, Konserwacja programów komputerowych, Testowanie pro-
gramów komputerowych, Instalacja programów komputerowych, 
Instalowanie programów komputerowych, Edycja programów kom-
puterowych, Modyfikowanie programów komputerowych, Kompila-
cja programów komputerowych, Programowanie oprogramowania 
edukacyjnego, Programowanie stron internetowych, Programowa-
nie aplikacji multimedialnych, Badania dotyczące programów kom-
puterowych, Usługi aktualizacji programów komputerowych, Usługi 
pisania programów komputerowych, Opracowywanie programów 
do  danych, Programowanie spersonalizowanych stron interneto-
wych, Kompilacja programów do  przetwarzania danych, Projekto-
wanie programów do przetwarzania danych, Instalacja i utrzymanie 
programów komputerowych, Opracowywanie programów do prze-
twarzania danych, Przygotowywanie programów do przetwarzania 
danych, Tworzenie programów do  przetwarzania danych, Usługi 
doradcze dotyczące programów komputerowych, Hosting aplikacji 
multimedialnych, Hosting aplikacji interaktywnych, Hosting skom-
puteryzowanych danych, plików, aplikacji i  informacji, Inżynieria 
oprogramowania, Integracja oprogramowania komputerowego, Pi-
sanie oprogramowania komputerowego 

(111) 356354 (220) 2022 04 02 (210) 541636
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) SERVICE OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MNNO



26 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 46/2022

(540) 

(531) 27 05 01, 26 04 18
(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, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy 

(111) 356355 (220) 2022 04 15 (210) 542079
(151) 2022 08 24 (441) 2022 05 09
(732) KUŹMIŃSKI BARTŁOMIEJ RAZURA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAZURA
(540) 

(531) 10 05 05, 27 05 05
(510), (511) 44 Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, Usługi fryzjerskie, 
Salony fryzjerskie, Męskie salony fryzjerskie, Usługi salonu fryzjer-
skiego dla dzieci, Usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, Higiena 
i pielęgnacja urody dla ludzi, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Hi-
giena i pielęgnacja urody, Doradztwo w zakresie urody, Doradztwo 
dotyczące kosmetyków 

(111) 356356 (220) 2022 03 15 (210) 540951
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) DOWNAROWICZ KATARZYNA BIOLCHEMICZNA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bc BIOLCHEMICZNA COM
(540) 

(591) złoty, ciemnobrązowy
(531) 27 05 05, 27 05 10, 29 01 12
(510), (511) 41 Nauczanie, Nauczanie indywidualne, Prowadzenie 
kursów, Świadczenie usług edukacyjnych dotyczących biologii, 
Świadczenie usług edukacyjnych dotyczących chemii, Organizowa-
nie i przeprowadzanie zajęć grupowych w zakresie biologii, Organi-
zowanie i przeprowadzanie zajęć grupowych w zakresie chemii 

(111) 356357 (220) 2022 03 23 (210) 541358
(151) 2022 08 25 (441) 2022 05 02
(732) LUBERDA FAMILY FOUNDATION, Rabka-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ilf LUBERDA FAMILY FOUNDATION

(540) 

(591) czarny, żółty, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26 04 01, 26 04 04, 27 05 01, 29 01 14, 26 05 08
(510), (511) 9 Elektroniczne bazy danych, Komputerowe bazy da-
nych, Interaktywne bazy danych, E-booki, 16 Materiały szkoleniowe 
i  instruktażowe, Książki edukacyjne, Publikacje reklamowe, Ulotki 
reklamowe, 35 Informacja o  działalności gospodarczej i  informacja 
handlowa, Organizacja działalności gospodarczej, Promowanie dzia-
łalności gospodarczej, Usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie 
strategii biznesowej, Usługi informacyjne w zakresie działalności go-
spodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub 
Internetu, Usługi reklamowe w  celu zwiększania świadomości spo-
łecznej w  zakresie kwestii zdrowotnych, Usługi reklamowe w  celu 
zwiększania świadomości społecznej w zakresie spraw środowisko-
wych, Usługi reklamowe w  celu zwiększania świadomości społecz-
nej w zakresie kwestii społecznych, Usługi agencji marketingowych, 
Usługi agencji reklamowych, Doradztwo zawodowe (inne niż związa-
ne z edukacją i szkoleniami), Doradztwo biznesowe dotyczące finan-
sowania rozwoju, Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania 
działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe i marketingowe świad-
czone za pomocą mediów społecznościowych, 36 Zbiórki funduszy 
i  sponsorowanie finansowe, Sponsorowanie i  patronat finansowy, 
Zbiórki funduszy na  cele dobroczynne, Organizacja zbiórek chary-
tatywnych, Organizowanie zbiórek charytatywnych [na  rzecz osób 
trzecich], Sponsorowanie działalności sportowej, Inwestowanie fun-
duszy na cele charytatywne, Usługi gromadzenia funduszy na cele 
charytatywne dla dzieci potrzebujących, Udzielanie informacji zwią-
zanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, Gromadzenie 
funduszy na  cele charytatywne za  pomocą imprez rozrywkowych, 
Organizowanie wydarzeń mających na  celu zbieranie funduszy 
na cele charytatywne, Organizowanie działań mających na celu zbie-
ranie funduszy na  cele charytatywne, Usługi zbierania funduszy 
na cele charytatywne za pośrednictwem organizowania i prowadze-
nia gal, Oferowanie dotacji na projekty uświadamiające w dziedzinie 
ochrony środowiska i zdrowia, Zbiórka funduszy dobroczynnych jako 
środki ostrożności i zapobieganie katastrofom, Organizowanie akcji 
zbierania funduszy w celu wspomagania badań i procedur medycz-
nych na rzecz osób będących w potrzebie, Usługi zbierania funduszy 
za  pośrednictwem strony internetowej do  finansowania publicz-
nego [crowdfunding], Informacja o  ubezpieczeniach, Doradztwo 
w  sprawach ubezpieczeniowych, Usługi pośrednictwa ubezpiecze-
niowego, Usługi informacyjne związane z  ubezpieczeniem, Usłu-
gi ubezpieczeniowe w  zakresie sportu, Obsługa roszczeń z  tytułu 
ubezpieczeń, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpie-
czeniami od wypadków, Usługi ubezpieczeniowe związane z ugodą 
z  dożywotnim odszkodowaniem świadczone dla ubezpieczycieli 
majątku i od nieszczęśliwych wypadków, 39 Usługi w zakresie trans-
portu i wycieczek dla osób niepełnosprawnych, Usługi charytatyw-
ne, mianowicie zapewnianie transportu osobom w wieku podeszłym 
oraz niepełnosprawnym, 41 Organizowanie seminariów edukacyj-
nych, Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Orga-
nizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie 
sympozjów edukacyjnych, Organizowanie imprez edukacyjnych, 
Produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych, Świadczenie 
usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, Organiza-
cja zawodów rekreacyjnych, Organizowanie zajęć sportowych i  za-
wodów sportowych, Organizowanie imprez sportowych, Organizo-
wanie turniejów sportowych, Organizowanie szkoleń sportowych, 
Organizowanie obozów sportowych, Organizowanie lokalnych 
wydarzeń sportowych, Organizowanie społecznych imprez sporto-
wych i  kulturalnych, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapew-
nianie kursów edukacyjnych, Organizowanie spotkań i  konferencji, 
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Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, 
Organizowanie koncertów, Organizowanie festiwali, Organizowanie 
wystaw w  celach rozrywkowych, Organizowanie wystaw w  celach 
edukacyjnych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Edu-
kacja sportowa, Edukacja [nauczanie], Obozy letnie [rozrywka i edu-
kacja], Edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą 
Internetu czy ekstranetów, 42 Badania i analizy naukowe, Prowadze-
nie badań naukowych, Udostępnianie informacji naukowych, Publi-
kowanie informacji naukowych, Udzielanie informacji dotyczących 
badań naukowych, Doradztwo w zakresie badań naukowych, Usługi 
w  zakresie badań naukowych, Dostarczanie informacji naukowych 
w dziedzinie zmiany klimatu i globalnego ocieplenia, 44 Usługi cha-
rytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych dla osób po-
trzebujących, Ochrona zdrowia, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej 
dla ludzi, Usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, 
Udostępnianie sprzętu i  obiektów do  ćwiczeń fizycznych do  celów 
rehabilitacji zdrowotnej, 45 Świadczenie usług w zakresie osobistego 
wsparcia dla rodzin pacjentów cierpiących na  choroby zagrażające 
życiu, Świadczenie usług w zakresie osobistego wsparcia dla pacjen-
tów chorujących na raka oraz dla ich rodzin, Usługi dotrzymywania 
towarzystwa osobom starszym i niepełnosprawnym 

(111) 356358 (220) 2022 03 24 (210) 541365
(151) 2022 08 17 (441) 2022 04 19
(732) WINKLER ŁUKASZ AVIS MEDICAL, Sułkowice Pierwsze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Plumeri
(540) 

(591) beżowy, pomarańczowy, brązowy, zielony, jasnozielony, 
czarny
(531) 29 01 15, 27 05 01, 05 05 20, 05 05 21
(510), (511) 24 Tekstylia do  dekoracji wnętrz, Tekstylia, Tekstylia 
do  sypialni, Tekstylia do  wyposażenia domu, Tekstylia w  postaci 
akcesoriów okiennych, Tekstylia wykorzystywane w gospodarstwie 
domowym 

(111) 356359 (220) 2022 03 31 (210) 541607
(151) 2022 08 25 (441) 2022 04 25
(732) MIRGA WERONIKA UTABAGA, Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UTABAGA
(540) 

(591) niebieski, granatowy, kremowy
(531) 26 11 03, 26 11 25, 27 05 01, 29 01 13, 26 01 02, 26 01 04, 26 01 16
(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) 356360 (220) 2022 03 31 (210) 541612
(151) 2022 08 25 (441) 2022 04 25
(732) MALITKA KONRAD, Ostrówiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) aliness
(510), (511) 3 Kosmetyki, 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryj-
ne, Środki sanitarne do celów medycznych, Substancje dietetyczne 
do  celów leczniczych, Żywność dla niemowląt, Plastry, Opatrunki 
gipsowe, Materiały opatrunkowe, Materiały do  plombowania zę-
bów, 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 [przypra-
wy], Przyprawy, Lód, 31 Produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna 
nie ujęte w innych klasach, Żywe zwierzęta, Świeże owoce i warzywa, 
Nasiona, Naturalne rośliny i kwiaty, Karma dla zwierząt, Słód 

(111) 356361 (220) 2022 04 04 (210) 541649
(151) 2022 08 25 (441) 2022 05 02
(732) WISDOMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wisdomic
(540) 

(531) 27 05 01, 26 11 03, 26 11 13
(510), (511) 36 Usługi inwestycyjne, 37 Usługi budowlane 

(111) 356362 (220) 2022 04 04 (210) 541656
(151) 2022 08 25 (441) 2022 05 02
(732) AS DEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIEROGARNIA STOLNICA Ekspress PIEROGI & ZAPIEKANKI
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 26 01 05, 26 01 11, 11 01 22, 08 07 02, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 29 Zapiekanki [żywność], 30 Pierogi 

(111) 356363 (220) 2022 04 05 (210) 541281
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
(732) FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA PLAST-PAK 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Wola Batorska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RS HAND MADE
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(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 22, 26 01 04, 26 01 18, 26 01 20, 26 01 21, 26 13 25
(510), (511) 21 Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z ta-
kich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie 

(111) 356364 (220) 2022 03 16 (210) 541002
(151) 2022 08 11 (441) 2022 04 19
(732) GIEREJKO GRZEGORZ, Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) say coffee
(540) 

(531) 11 03 04, 27 05 01
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, cze-
kolada, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z kawą, 
herbatą, czekoladą, kakao 

(111) 356365 (220) 2022 03 16 (210) 541004
(151) 2022 08 11 (441) 2022 04 19
(732) GIEREJKO GRZEGORZ, Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) say coffee
(540) 

(531) 11 03 04, 27 05 01
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, cze-
kolada, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z kawą, 
herbatą, czekoladą, kakao 

(111) 356366 (220) 2022 03 17 (210) 541079
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) POPOWSKI TADEUSZ, Lubicz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Golden Filter

(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 29 01 12, 27 05 05
(510), (511) 34 Bibułka papierosowa, filtry do  papierosów, gilzy 
do  papierosów, ustniki do  papierosów, papierosy, papierosy elek-
troniczne, papierosy zawierające substytuty tytoniu nie  do  celów 
leczniczych, zioła do  palenia, cygaretki, tabaka, tytoń, fajki, przy-
bory do  czyszczenia fajek, pojemniki na  tytoń, woreczki na  tytoń, 
kieszonkowe przyrządy do  skręcania papierosów, zapalniczki dla 
palaczy tytoniu, 35 Prowadzenie usług w zakresie: dystrybucji i roz-
powszechniania materiałów reklamowych-próbek, druków, prospek-
tów i broszur, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Reklama 
za  pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama prasowa, radiowa 
i telewizyjna, Publikowanie tekstów reklamowych, Pokazy towarów, 
Organizowanie wystaw w  celach handlowych lub reklamowych, 
Agencje importowo-eksportowych, Handlowe informacje i  porady 
udzielane konsumentom, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Wyselekcjonowanie z  myślą o  osobach trzecich produktów takich 
jak: bibułka papierosowa, filtry do papierosów, gilzy do papierosów, 
ustniki do  papierosów, papierosy, papierosy elektroniczne, papie-
rosy zawierające substytuty tytoniu nie do celów leczniczych, zioła 
do  palenia, cygaretki, tabaka, tytoń, fajki, przybory do  czyszczenia 
fajek, pojemniki na tytoń, woreczki na tytoń, kieszonkowe przyrządy 
do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu – tak, aby 
umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w korzyst-
nych warunkach, 42 Prowadzenie usług w zakresie: badań biologicz-
nych, badań chemicznych, badań bakteriologicznych, testowania 
materiałów, projektowania opakowań, opracowywania projektów 
technicznych, wzornictwa przemysłowego 

(111) 356367 (220) 2022 03 17 (210) 541091
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) POPOWSKI TADEUSZ, Lubicz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GF
(510), (511) 34 Bibułka papierosowa, filtry do  papierosów, gilzy 
do  papierosów, ustniki do  papierosów, papierosy, papierosy elek-
troniczne, papierosy zawierające substytuty tytoniu nie  do  celów 
leczniczych, zioła do  palenia, cygaretki, tabaka, tytoń, fajki, przy-
bory do  czyszczenia fajek, pojemniki na  tytoń, woreczki na  tytoń, 
kieszonkowe przyrządy do  skręcania papierosów, zapalniczki dla 
palaczy tytoniu, 35 Prowadzenie usług w zakresie: dystrybucji i roz-
powszechniania materiałów reklamowych-próbek, druków, prospek-
tów i broszur, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Reklama 
za  pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama prasowa, radiowa 
i telewizyjna, Publikowanie tekstów reklamowych, Pokazy towarów, 
Organizowanie wystaw w  celach handlowych lub reklamowych, 
Agencje importowo-eksportowych, Handlowe informacje i  porady 
udzielane konsumentom, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Wyselekcjonowanie z  myślą o  osobach trzecich produktów takich 
jak: bibułka papierosowa, filtry do papierosów, gilzy do papierosów, 
ustniki do  papierosów, papierosy, papierosy elektroniczne, papie-
rosy zawierające substytuty tytoniu nie do celów leczniczych, zioła 
do  palenia, cygaretki, tabaka, tytoń, fajki, przybory do  czyszczenia 
fajek, pojemniki na tytoń, woreczki na tytoń, kieszonkowe przyrzą-
dy do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu-tak, aby 
umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w korzyst-
nych warunkach, 42 Prowadzenie usług w zakresie: badań biologicz-
nych, badań chemicznych, badań bakteriologicznych, testowania 
materiałów, projektowania opakowań, opracowywania projektów 
technicznych, wzornictwa przemysłowego 

(111) 356368 (220) 2022 03 17 (210) 541092
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) POPOWSKI TADEUSZ, Lubicz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Golden Filter
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(510), (511) 34 Bibułka papierosowa, filtry do  papierosów, gilzy 
do  papierosów, ustniki do  papierosów, papierosy, papierosy elek-
troniczne, papierosy zawierające substytuty tytoniu nie  do  celów 
leczniczych, zioła do  palenia, cygaretki, tabaka, tytoń, fajki, przy-
bory do  czyszczenia fajek, pojemniki na  tytoń, woreczki na  tytoń, 
kieszonkowe przyrządy do  skręcania papierosów, zapalniczki dla 
palaczy tytoniu, 35 Prowadzenie usług w zakresie: dystrybucji i roz-
powszechniania materiałów reklamowych-próbek, druków, prospek-
tów i broszur, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Reklama 
za  pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama prasowa, radiowa 
i telewizyjna, Publikowanie tekstów reklamowych, Pokazy towarów, 
Organizowanie wystaw w  celach handlowych lub reklamowych, 
Agencje importowo-eksportowych, Handlowe informacje i  porady 
udzielane konsumentom, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Wyselekcjonowanie z  myślą o  osobach trzecich produktów takich 
jak: bibułka papierosowa, filtry do papierosów, gilzy do papierosów, 
ustniki do  papierosów, papierosy, papierosy elektroniczne, papie-
rosy zawierające substytuty tytoniu nie do celów leczniczych, zioła 
do  palenia, cygaretki, tabaka, tytoń, fajki, przybory do  czyszczenia 
fajek, pojemniki na tytoń, woreczki na tytoń, kieszonkowe przyrzą-
dy do skręcania papierosów, zapalniczki dla palaczy tytoniu-tak, aby 
umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w korzyst-
nych warunkach, 42 Prowadzenie usług w zakresie: badań biologicz-
nych, badań chemicznych, badań bakteriologicznych, testowania 
materiałów, projektowania opakowań, opracowywania projektów 
technicznych, wzornictwa przemysłowego 

(111) 356369 (220) 2022 05 31 (210) 543620
(151) 2022 10 05 (441) 2022 06 20
(732) URBAŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UTILIS KANCELARIA PRAWNA
(540) 

(591) ciemnozielony, zielony, złoty, szary
(531) 26 11 03, 26 11 12, 29 01 14, 27 05 01, 05 03 15, 05 03 17, 17 03 02
(510), (511) 45 Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień 
prawnych, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Usługi w zakresie po-
mocy prawnej, Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności 

(111) 356370 (220) 2022 03 22 (210) 541338
(151) 2022 08 18 (441) 2022 04 19
(732) MAREK SEGIT BFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S Marek Segit Usługi księgowe
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 26 04 01, 26 04 02, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, 36 Do-
radztwo podatkowe 

(111) 356371 (220) 2022 03 30 (210) 541560
(151) 2022 08 03 (441) 2022 04 19
(732) FUNDACJA SPORTPLUS, Poznań (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) night runners
(540) 

(591) biały, czarny, pomarańczowy, szary
(531) 29 01 14, 01 07 06, 02 01 16, 27 05 01, 25 05 01, 02 01 08
(510), (511) 25 Odzież, 28 Sprzęt sportowy, 41 Organizacja i przepro-
wadzanie wydarzeń sportowych 

(111) 356372 (220) 2022 04 05 (210) 541666
(151) 2022 08 24 (441) 2022 05 09
(732) TOPOLEWSKI JACEK, Raciąż (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TOPOL
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, 12 Części konstrukcyjne 
do samochodów, Części i akcesoria do pojazdów, Części wykończe-
nia wnętrza samochodów, 37 Naprawy samochodów 

(111) 356373 (220) 2022 04 06 (210) 541749
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) DOMOTERM KATARZYNA MIKETIUK GRZEGORZ MIKETIUK 
SPÓŁKA JAWNA, Racibórz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Domoterm
(540) 

(591) szary, czerwony
(531) 26 01 01, 26 01 04, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 17 Arkusze z  pianki poliuretanowej do  użytku jako izo-
lacja budowlana, Pianka poliamidowa, Guma piankowa, Pianka 
poliuretanowa [półprzetworzona], Pianka do  izolacji cieplnej, Pian-
ka silikonowa do  termoizolacji, Termoizolacja z  pianki silikonowej, 
Pianka poliuretanowa w  blokach, Pianka do  izolacji akustycznej, 
Pianka poliuretanowa do  celów izolacyjnych, Ukształtowana pian-
ka do  uszczelniania, Osłona cieplna z  pianki silikonowej, Pianka 
uszczelniająca w postaci arkuszy, Piankowe podpórki do kompozy-
cji kwiatowych, Pianka poliuretanowa w  bloczkach, do  izolowania, 
Pianka do użytku jako osłona termiczna, Laminaty zawierające pianki 
poliamidowe do  termoizolacji, Pianka stosowana jako wykładzina 
komory silnika, Pianka do użytku w absorpcji akustycznej, Materiały 
izolacyjne wykonane z  pianki polietylenowej, Materiały izolacyjne 
wykonane z pianki poliuretanowej, Piankowe podpórki do dekoracji 
kwiatowych [półfabrykaty], Izolacje piankowe do użytku w budow-
nictwie, Laminaty zawierające pianki poliamidowe do  izolacji aku-
stycznej, Pianka poliuretanowa o  małej gęstości do  izolacji, Pianka 
poliuretanowa o  niskiej gęstości do  uszczelniania, Arkusze pianko-
we do użytku w izolacji budynków, Szkło piankowe do użytku jako 
materiały izolacyjne, Piankowe materiały izolacyjne do użytku w bu-
downictwie, Uszczelnienia przeciw przeciągom wykonane z  gumy 
piankowej, Syntetyczna żywica polietylenowa [półprzetworzona] 
do  form piankowych, Pianka w  postaci bloków używana jako izo-
lacja cieplna, Pianka poliuretanowa w odcinkach, do użytku w pro-
dukcji, Pianka poliuretanowa w  paskach, do  użytku w  produkcji, 
Piankowe podpórki i  osłonki do  nasadzeń kwiatów [półfabrykaty], 
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Pianka poliuretanowa w bloczkach do użytku przy układaniu kwia-
tów, Laminaty zawierające pianki poliamidowe do  użytku jako 
środki ognioodporne, Materiały piankowe z  tworzyw sztucznych 
do użytku w produkcji, Uszczelnienia przeciw przeciągom wykonane 
z taśmy z gumy piankowej, Artykuły z piankowych tworzyw sztucz-
nych stosowane jako podłoża wieńców, Sztywne arkusze piankowe 
z polichlorku winylu do użytku w produkcji, Artykuły z piankowych 
tworzyw sztucznych stosowane jako podstawy dekoracji kwietnych, 
Izolujące piankowe formy do  wypełniania i  uszczelniania pojemni-
ków do transportu towarów, Ukształtowane pasy z gumy piankowej 
do użytku jako uszczelnienie do drzwi przed przeciągami, Ukształto-
wane pasy z gumy piankowej do użytku jako uszczelnienie przeciw 
ciągom powietrza w oknach, Izolatory, Izolacje akustyczne, Poliester 
[izolacja], Dielektryki [izolatory], Maty izolacyjne, Powłoki izolacyj-
ne, Żele izolacyjne, Wypełniacze izolacyjne, Folie izolacyjne, Taśmy 
izolacyjne, Listwy izolacyjne, Lakier izolacyjny, Akustyczne izolacje 
budynków, Izolacje akustyczne budynków, Izolatory przewodzące 
ciepło, Polietylenowe arkusze izolacyjne, Izolacyjne masy uszczelnia-
jące, Izolacja do celów budowlanych, Kauczuk do izolacji termicznej, 
Taśmy do izolacji elektrycznej, Metalowa folia do izolacji budynków, 
Wełna poliestrowa do  izolacji termicznej, Włókna wulkanizowane 
do użytku w produkcji izolacji budynków, Izolacje z funkcją uszczel-
niania do ochrony przed ciepłem, 37 Izolowanie budynków, Izolowa-
nie dachów, Izolowanie budynków gotowych, Izolowanie budynków 
w trakcie budowy, Izolowanie rurociągów, Izolacja termiczna okien, 
Izolacja termiczna budynków, Instalacja izolacji termicznej w budyn-
kach, Izolacja dachów, Usługi izolacyjne, Izolacja ścian zewnętrznych, 
Montaż izolacji do  budynków, Instalacja materiałów izolacyjnych, 
Instalacja izolacji na  murach szczelinowych, Naprawa i  izolacja po-
łączeń okiennych, Izolacja ścian wewnętrznych i  zewnętrznych, su-
fitów i dachów, Instalacja szkła izolacyjnego w cieplarniach, oknach, 
drzwiach i szklarniach, Instalacja materiałów izolacyjnych w budyn-
kach, na dachach i w konstrukcjach, Modernizacja instalacji do ogrze-
wania budynków, Naprawa urządzeń ogrzewczych, Montaż instalacji 
centralnego ogrzewania, Montaż urządzeń centralnego ogrzewania, 
Konserwacja i naprawa ogrzewania towarzyszącego, Regularne ser-
wisowanie urządzeń do ogrzewania, Budowa komunalnych instalacji 
do  ogrzewania geotermicznego, Konserwacja i  naprawa instalacji 
ogrzewania słonecznego, Modernizacja instalacji do  ogrzewania, 
wentylacji i klimatyzacji budynków, Instalacja ogrzewania wykorzy-
stującego efekt prądów naskórkowych, Usługi doradcze związane 
z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Instalacja urządzeń 
do ogrzewania i chłodzenia, Budowa instalacji do ogrzewania geo-
termicznego, Izolowanie natryskowe budynków 

(111) 356374 (220) 2022 04 06 (210) 541751
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) RD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONSAL
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 26 01 16, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 41 Szkolenia techniczne w  zakresie bezpieczeństwa, 
Szkolenia edukacyjne, Szkolenia personelu, Szkolenia biznesowe, 
Usługi szkolenia zawodowego, Nauczanie i szkolenia, Usługi szkole-
nia personelu, Usługi szkolenia dla personelu, Szkolenia w dziedzinie 
biznesu, Kursy szkoleniowe, Kursy instruktażowe, Prowadzenie kur-
sów, Organizowanie kursów instruktażowych, Zapewnianie kursów 
szkoleniowych, Zapewnianie kursów instruktażowych, Organizowa-
nie kursów szkoleniowych, Prowadzenie kursów instruktażowych, 
Zapewnianie kursów edukacyjnych, Prowadzenie kursów edukacyj-
nych, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Zapew-
nianie kursów instruktażowych dla młodych ludzi, Udostępnianie 
kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, Organizowanie kursów 
w zakresie szkoleń technicznych, Usługi w zakresie zapewniania kur-
sów szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie 

sportu, Organizowanie warsztatów zawodowych i  kursów szkole-
niowych, Usługi edukacyjne i  instruktażowe, Instruktaż w  zakresie 
ćwiczeń fizycznych, Instruktaż w zakresie ćwiczeń siłowych, Instruk-
taż w zakresie treningu kondycyjnego, Szkolenie i instruktaż, Usługi 
edukacyjne i  instruktażowe w  zakresie sportu, Usługi edukacyjne 
w  zakresie zapewniania kursów instruktażowych, 45 Usługi w  za-
kresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi 
ochroniarskie w budynkach, Usługi zabezpieczania budynków, Usłu-
gi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i  osób, Usługi bezpieczeń-
stwa w  zakresie ochrony osób, Usługi bezpieczeństwa w  zakresie 
fizycznej ochrony osób, Usługi bezpieczeństwa w  zakresie fizycz-
nej ochrony dóbr materialnych, Usługi bezpieczeństwa w  zakresie 
fizycznej ochrony dóbr materialnych i  osób, Usługi w  zakresie bez-
pieczeństwa pasażerów linii lotniczych, Usługi w zakresie monitoro-
wania alarmów, Usługi w zakresie obrony cywilnej, Usługi w zakresie 
ochrony, Usługi w zakresie ochrony lotnisk, Usługi w zakresie ochro-
ny osobistej, Usługi w zakresie ochrony objęte umową, Doradztwo 
w sprawach bezpieczeństwa, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa 
fizycznego, Doradztwo w  zakresie bezpieczeństwa miejsca pracy, 
Doradztwo w  zakresie norm bezpieczeństwa w  pracy, Analizy kry-
minalistyczne nagrań wideo z monitoringu do celów zapobiegania 
oszustwom i kradzieżom, Konsultacje w zakresie zgodności z prze-
pisami dotyczącymi ochrony danych, Kontrola bagaży dla celów 
bezpieczeństwa, Kontrola bezpieczeństwa bagażu, Kontrola bez-
pieczeństwa osób i bagażu na lotniskach, Kontrola bezpieczeństwa 
pasażerów linii lotniczych, Kontrola paszportów [bezpieczeństwo], 
Kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, Kontrole bezpieczeństwa 
bagażu dla linii lotniczych, Monitoring alarmów bezpieczeństwa 
i antywłamaniowych, Monitoring systemów bezpieczeństwa, Moni-
toring w obiegu zamkniętym, Monitorowanie alarmów przeciwpoża-
rowych, Monitorowanie alarmu medycznego, Namierzanie zbiegów, 
Obrona cywilna, Ocena bezpieczeństwa, Ocena ryzyka w  zakresie 
ochrony, Ochrona obiektów i sprzętu, Ochrona obiektów za pośred-
nictwem zdalnych systemów monitorowania, Ochrona osobista, 
Opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, Ochrona osobista, 
Służby bezpieczeństwa podczas imprez publicznych, Udzielanie 
informacji związanych z  wypożyczaniem alarmów przeciwpożaro-
wych, Udzielanie informacji na temat usług osobistych ochroniarzy, 
Usługi badania bezpieczeństwa bagażu na  lotniskach, Usługi do-
radcze w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, Usługi doradcze 
w  odniesieniu do  bezpieczeństwa, Usługi doradztwa w  dziedzinie 
potrzeb w  zakresie bezpieczeństwa przedsiębiorstw handlowych 
i  przemysłowych, Usługi informacyjne w  zakresie bezpieczeństwa 
i  zdrowia, Usługi informacyjne w  zakresie bezpieczeństwa, Usługi 
konsultacyjne w  zakresie bezpieczeństwa i  higieny pracy, Usługi 
kontroli zabezpieczeń na  rzecz osób trzecich, Usługi monitoringu, 
Usługi monitoringu za pomocą drona, Usługi ochroniarzy w zakresie 
ochrony mienia i osób, Usługi ochrony w celu zabezpieczenia mienia, 
Usługi odnajdywania uciekinierów, Usługi odzyskiwania skradzio-
nych pojazdów, Usługi strażników mające na celu zapobieganie wła-
maniom, Usługi strażników ochrony, Usługi stróży nocnych, Usługi 
stróżów nocnych, Usługi szacowania ryzyka w zakresie zdrowia i bez-
pieczeństwa, Usługi w zakresie ochrony fizycznej, Uwierzytelnianie 
danych dotyczących tożsamości osoby [usługi potwierdzania tożsa-
mości], Wynajem sprzętu do ochrony, ratownictwa, zabezpieczania 
i  ścigania, Wynajem urządzeń do  nadzoru bezpieczeństwa, Wyna-
jem urządzeń systemu bezpieczeństwa, Wypożyczanie alarmów 
przeciwpożarowych, Wypożyczanie odzieży i  sprzętu ochronnego, 
Wypożyczanie odzieży ochronnej, Wypożyczanie sprzętu bezpie-
czeństwa, Zarządzanie ryzykiem związanym ze zdrowiem i bezpie-
czeństwem 

(111) 356375 (220) 2022 04 06 (210) 541755
(151) 2022 08 09 (441) 2022 04 25
(732) DOMOTERM KATARZYNA MIKETIUK GRZEGORZ MIKETIUK 
SPÓŁKA JAWNA, Racibórz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOMOTERM
(510), (511) 17 Arkusze z  pianki poliuretanowej do  użytku jako izo-
lacja budowlana, Pianka poliamidowa, Guma piankowa, Pianka 
poliuretanowa [półprzetworzona], Pianka do  izolacji cieplnej, Pian-
ka silikonowa do  termoizolacji, Termoizolacja z  pianki silikonowej, 
Pianka poliuretanowa w  blokach, Pianka do  izolacji akustycznej, 
Pianka poliuretanowa do  celów izolacyjnych, Ukształtowana pian-
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ka do  uszczelniania, Osłona cieplna z  pianki silikonowej, Pianka 
uszczelniająca w postaci arkuszy, Piankowe podpórki do kompozy-
cji kwiatowych, Pianka poliuretanowa w  bloczkach, do  izolowania, 
Pianka do użytku jako osłona termiczna, Laminaty zawierające pianki 
poliamidowe do  termoizolacji, Pianka stosowana jako wykładzina 
komory silnika, Pianka do użytku w absorpcji akustycznej, Materiały 
izolacyjne wykonane z  pianki polietylenowej, Materiały izolacyjne 
wykonane z pianki poliuretanowej, Piankowe podpórki do dekoracji 
kwiatowych [półfabrykaty], Izolacje piankowe do użytku w budow-
nictwie, Laminaty zawierające pianki poliamidowe do  izolacji aku-
stycznej, Pianka poliuretanowa o  małej gęstości do  izolacji, Pianka 
poliuretanowa o  niskiej gęstości do  uszczelniania, Arkusze pianko-
we do użytku w izolacji budynków, Szkło piankowe do użytku jako 
materiały izolacyjne, Piankowe materiały izolacyjne do użytku w bu-
downictwie, Uszczelnienia przeciw przeciągom wykonane z  gumy 
piankowej, Syntetyczna żywica polietylenowa [półprzetworzona] 
do  form piankowych, Pianka w  postaci bloków używana jako izo-
lacja cieplna, Pianka poliuretanowa w odcinkach, do użytku w pro-
dukcji, Pianka poliuretanowa w  paskach, do  użytku w  produkcji, 
Piankowe podpórki i  osłonki do  nasadzeń kwiatów [półfabrykaty], 
Pianka poliuretanowa w bloczkach do użytku przy układaniu kwia-
tów, Laminaty zawierające pianki poliamidowe do  użytku jako 
środki ognioodporne, Materiały piankowe z  tworzyw sztucznych 
do użytku w produkcji, Uszczelnienia przeciw przeciągom wykonane 
z taśmy z gumy piankowej, Artykuły z piankowych tworzyw sztucz-
nych stosowane jako podłoża wieńców, Sztywne arkusze piankowe 
z polichlorku winylu do użytku w produkcji, Artykuły z piankowych 
tworzyw sztucznych stosowane jako podstawy dekoracji kwietnych, 
Izolujące piankowe formy do  wypełniania i  uszczelniania pojemni-
ków do transportu towarów, Ukształtowane pasy z gumy piankowej 
do użytku jako uszczelnienie do drzwi przed przeciągami, Ukształto-
wane pasy z gumy piankowej do użytku jako uszczelnienie przeciw 
ciągom powietrza w oknach, Izolatory, Izolacje akustyczne, Poliester 
[izolacja], Dielektryki [izolatory], Maty izolacyjne, Powłoki izolacyj-
ne, Żele izolacyjne, Wypełniacze izolacyjne, Folie izolacyjne, Taśmy 
izolacyjne, Listwy izolacyjne, Lakier izolacyjny, Akustyczne izolacje 
budynków, Izolacje akustyczne budynków, Izolatory przewodzące 
ciepło, Polietylenowe arkusze izolacyjne, Izolacyjne masy uszczelnia-
jące, Izolacja do celów budowlanych, Kauczuk do izolacji termicznej, 
Taśmy do izolacji elektrycznej, Metalowa folia do izolacji budynków, 
Wełna poliestrowa do  izolacji termicznej, Włókna wulkanizowane 
do użytku w produkcji izolacji budynków, Izolacje z funkcją uszczel-
niania do ochrony przed ciepłem, 37 Izolowanie budynków, Izolowa-
nie dachów, Izolowanie budynków gotowych, Izolowanie budynków 
w trakcie budowy, Izolowanie rurociągów, Izolacja termiczna okien, 
Izolacja termiczna budynków, Instalacja izolacji termicznej w budyn-
kach, Izolacja dachów, Usługi izolacyjne, Izolacja ścian zewnętrznych, 
Montaż izolacji do  budynków, Instalacja materiałów izolacyjnych, 
Instalacja izolacji na  murach szczelinowych, Naprawa i  izolacja po-
łączeń okiennych, Izolacja ścian wewnętrznych i  zewnętrznych, su-
fitów i dachów, Instalacja szkła izolacyjnego w cieplarniach, oknach, 
drzwiach i szklarniach, Instalacja materiałów izolacyjnych w budyn-
kach, na dachach i w konstrukcjach, Modernizacja instalacji do ogrze-
wania budynków, Naprawa urządzeń ogrzewczych, Montaż instalacji 
centralnego ogrzewania, Montaż urządzeń centralnego ogrzewania, 
Konserwacja i naprawa ogrzewania towarzyszącego, Regularne ser-
wisowanie urządzeń do ogrzewania, Budowa komunalnych instalacji 
do  ogrzewania geotermicznego, Konserwacja i  naprawa instalacji 
ogrzewania słonecznego, Modernizacja instalacji do  ogrzewania, 
wentylacji i klimatyzacji budynków, Instalacja ogrzewania wykorzy-
stującego efekt prądów naskórkowych, Usługi doradcze związane 
z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Instalacja urządzeń 
do ogrzewania i chłodzenia, Budowa instalacji do ogrzewania geo-
termicznego, Izolowanie natryskowe budynków 

(111) 356376 (220) 2022 02 16 (210) 539942
(151) 2022 08 26 (441) 2022 04 25
(732) PATLA RAFAŁ, Warszawa (PL)
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(732) PIWOWAR KATARZYNA, SZCZEPANIK PAWEŁ  
BÓ SPÓŁKA CYWILNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bó Burger & Fries
(510), (511) 43 Usługi barów i restauracji, Restauracje oferujące dania 
na  wynos, Usługi restauracji sprzedających posiłki na  wynos, Usłu-
gi restauracji fast-food, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Dokony-
wanie rezerwacji restauracji i posiłków, Usługi barów typu fast-food 
na wynos 
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(510), (511) 35 Administrowanie dotyczące marketingu, Administro-
wanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, Doradztwo 
biznesowe, Doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, 
Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo biznesowe 
w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo biznesowe w za-
kresie dostarczania systemów zarządzania jakością, Doradztwo biz-
nesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę fran-
czyzy, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo 
dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, Doradztwo do-
tyczące organizowania działalności gospodarczej, Doradztwo doty-
czące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo do-
tyczące reklamy, Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, 
Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Do-
radztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, Doradztwo 
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo i po-
moc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo, 
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Do-
radztwo reklamowe i  marketingowe, Doradztwo specjalistyczne 
w zakresie marketingu, Doradztwo specjalistyczne w sprawach dzia-
łalności gospodarczej, Doradztwo w dziedzinie przejmowania firm, 
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Do-
radztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i mar-
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ketingu, Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsię-
biorstwie, Doradztwo w  sprawach działalności gospodarczej, 
Doradztwo w  zakresie administrowania działalnością gospodarczą, 
Doradztwo w zakresie analizy biznesowej, Doradztwo w zakresie ba-
dań rynku, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczą-
ce rozwoju produktu, Doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące zakładania restauracji, Doradztwo w  zakresie 
działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, Do-
radztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania 
barów kanapkowych, Doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące marketingu, Doradztwo w  zakresie działalności go-
spodarczej dotyczące franchisingu, Doradztwo w zakresie działalno-
ści gospodarczej związane z  przetwarzaniem danych, Doradztwo 
w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące zbyć, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finan-
sowej, Doradztwo w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie efektywności bizneso-
wej, Doradztwo w  zakresie fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w  za-
kresie marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, 
Doradztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw, Doradztwo w za-
kresie organizacji i  zarządzania działalnością gospodarczą, Doradz-
two w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w  zakresie organizacji lub zarządzania przedsiębior-
stwem handlowym, Doradztwo w zakresie organizowania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji 
i  zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w  zakresie organizo-
wania działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji przed-
siębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie 
planowania działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie strate-
gii dla przedsiębiorstw, Dostarczanie biznesowych i handlowych in-
formacji kontaktowych za  pośrednictwem internetu, Dostarczanie 
biznesowych informacji marketingowych, Dostarczanie danych biz-
nesowych w formie list mailingowych, Dostarczanie informacji biz-
nesowych i handlowych online, Dostarczanie informacji dotyczących 
kontaktów handlowych i  biznesowych, Kampanie marketingowe, 
Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Opracowanie 
koncepcji marketingowych, Badania w dziedzinie strategii marketin-
gowych, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Opracowywanie 
strategii i pomysłów marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie 
strategii marketingowych na rzecz innych, Planowanie strategii mar-
ketingowych, Usługi doradcze w zakresie strategii w działalności go-
spodarczej, Usługi konsultacyjne i  doradcze w  dziedzinie strategii 
biznesowej, Usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działal-
ności gospodarczej, Usługi w zakresie strategii biznesowych, Usługi 
w  zakresie strategii rozwoju marki, Dostarczanie informacji gospo-
darczych i handlowych online, Dostarczanie informacji handlowych, 
Dostarczanie informacji handlowych z  internetowych baz danych, 
Dostarczanie informacji handlowych związanych z  przedsiębior-
stwami, Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie in-
formacji marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych 
za  pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie informacji 
na temat reklamy, Badania rynkowe, Usługi analizy i informacji bizne-
sowej oraz badania rynkowe, Administrowanie przedsiębiorstwem 
w  zakresie metod statystycznych, Agencje informacji handlowej, 
Agencje informacji handlowej [udostępnianie informacji dotyczą-
cych działalności gospodarczej, na przykład marketingu lub danych 
demograficznych], Aktualizacja informacji dotyczących działalności 
gospodarczej w  komputerowej bazie danych, Analiza cen, Analiza 
cen i kosztów w związku z utylizacją, usuwaniem, transportem i recy-
klingiem odpadów, Analiza danych biznesowych, Analiza danych 
i  statystyk dotyczących badań rynkowych, Analiza danych staty-
stycznych z badań rynku, Analiza informacji w zakresie działalności 
gospodarczej, Analiza marketingowa nieruchomości, Analiza ocen 
dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, Analiza odbio-
ru reklamy, Analiza położenia (stanu) firmy, Analiza reakcji na reklamę 
i badania rynkowe, Analiza rynków zbóż, Analiza rynku, Analiza staty-
styk dotyczących działalności gospodarczej, Analiza świadomości 
społecznej w  dziedzinie reklamy, Analiza systemów zarządzania 
działalnością gospodarczą, Analiza trendów biznesowych, Analiza 
trendów marketingowych, Analiza w  zakresie marketingu, Analiza 
zarządzania w biznesie, Analiza zysków biznesowych, Analizowanie 
reakcji konsumentów, Analizy badań rynkowych, Analizy biznesowe 
rynków, Analizy danych badań rynkowych, Analizy ekonomiczne 
do  celów działalności gospodarczej, Analizy funkcjonowania firm, 

Analizy kosztów i korzyści, Analizy odbioru reklamy, Analizy prognoz 
ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, Analizy gospo-
darcze, Analizy i raporty statystyczne, Analizy kosztów, Analizy staty-
styk handlowych, Analizy w zakresie marketingu, Analizy w zakresie 
reklamy, Badania biznesowe, Badania dla celów działalności gospo-
darczej, Badania dotyczące cen, Badania dotyczące działalności go-
spodarczej dla nowych przedsiębiorstw, Badania dotyczące informa-
cji na temat firm, Badania dotyczące informacji biznesowych, Badania 
działalności gospodarczej i badania rynkowe, Badania ekonomiczne 
do  celów działalności gospodarczej, Badania i  analiza w  dziedzinie 
manipulacji rynkowych, Badania i analizy rynkowe, Badania i ankiety 
w zakresie działalności gospodarczej, Badania i pozyskiwanie infor-
macji o  działalności gospodarczej, Badania informacji dotyczących 
działalności gospodarczej, Badania konsumenckie, Badania marke-
tingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i pro-
duktów do pielęgnacji urody, Badania opinii publicznej, Badania pro-
jektów dotyczących działalności gospodarczej, Badania rynkowe 
i analiza badań rynkowych, Badania rynkowe w celu kompilacji infor-
macji o  widzach telewizyjnych, Badania rynku do  celów reklamo-
wych, Badania rynkowe w celu kompilacji informacji o czytelnikach 
publikacji, Badania rynku i analizy biznesowe, Badania rynku i bada-
nia marketingowe, Badania statystyczne przedsiębiorstw, Badania 
w dziedzinie działalności gospodarczej, Badania w zakresie biznesu, 
Badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, Ba-
dania w zakresie reklamy, Badania w zakresie wizerunku korporacyj-
nego, Badania w zakresie wydajności działalności gospodarczej, Ba-
dania w  zakresie wyszukiwania informacji handlowych, Badania 
w zakresie zysków, Badanie działalności gospodarczej i rynku, Bizne-
sowe oceny i wyceny w sprawach handlowych, Dostarczanie danych 
dotyczących działalności gospodarczej, Dostarczanie informacji do-
tyczących działalności gospodarczej, Dostarczanie informacji doty-
czących produktów konsumpcyjnych za  pośrednictwem internetu, 
Dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputero-
wej bazy danych, Dostarczanie informacji o przedsiębiorstwach han-
dlowych oraz informacji handlowych za pośrednictwem globalnych 
sieci komputerowych, Dostarczanie informacji porównawczych 
w  zakresie cen pokoi hotelowych, Dostarczanie informacji handlo-
wych konsumentom, Dostarczanie informacji statystycznych doty-
czących biznesu, Dostarczanie informacji w  dziedzinie zarządzania 
czasem, Dostarczanie skomputeryzowanych informacji w  zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Dostarczanie skomputeryzo-
wanych danych statystycznych, Dostarczanie skomputeryzowanych 
danych w zakresie działalności gospodarczej, Ekonomiczne progno-
zy, Gromadzenie informacji dotyczących badań rynku, Gromadzenie 
informacji na temat analiz rynkowych, Gromadzenie informacji w za-
kresie badań rynkowych, Gromadzenie informacji z  badań rynko-
wych, Handlowe wyceny, Informacja handlowa, Informacja handlo-
wa [działalność gospodarcza], Informacja handlowa wspomagana 
komputerowo, Informacja i  badania w  zakresie działalności gospo-
darczej, Informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej 
i  marketingu, Informacja o  działalności gospodarczej, Informacja 
o  działalności gospodarczej i  informacja handlowa, Informacja 
w sprawach działalności gospodarczych, Informacje i opinie eksper-
tów dotyczące firm i przedsiębiorstw, Informacje na temat rankingu 
sprzedaży produktów, Informacje na  temat sprzedaży produktów, 
Inspekcja kosztów opieki zdrowotnej, Interpretacja danych dotyczą-
cych badań rynku, Kompilacja list adresowych dla przesyłek reklamo-
wych, Konsultacje w  zakresie oceny rynku, Konsultacje w  zakresie 
sprawozdań rynkowych, Nabywanie informacji o działalności gospo-
darczej dotyczących działalności spółki, Nabywanie informacji w za-
kresie działalności gospodarczej dotyczących statusu firmy, Ocena 
możliwości dla działalności gospodarczej, Ocena możliwości w  za-
kresie działalności gospodarczej, Ocena skutków wywieranych przez 
działania reklamowe na odbiorców, Ocena statystyczna danych mar-
ketingowych, Opracowywanie ankiet marketingowych, Opracowy-
wanie ankiet opinii publicznej, Opracowywanie sprawozdań i badań 
rynkowych, Opracowywanie statystycznych danych gospodarczych 
i  informacji handlowych, Opracowywanie statystyk biznesowych 
i  informacji handlowych, Pisanie opracowań dotyczących badań 
w  zakresie działalności gospodarczej, Polityczne badania sondażo-
we, Pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy bizneso-
wej, Porównywanie rozwiązań w  działalności gospodarczej (ocena 
praktyk w  organizacji działalności gospodarczej), Porównywanie 
usług finansowych online, Poszukiwania przejęć firm, Pozyskiwanie 
i  dostarczanie informacji statystycznych i  cenowych dotyczących 
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handlu i  działalności gospodarczej, Profilowanie konsumentów 
do celów komercyjnych lub marketingowych, Prognozowanie wyda-
rzeń gospodarczych, Prognozy ekonomiczne do celów prowadzenia 
działalności gospodarczej, Prognozy i analizy ekonomiczne, Progno-
zy rynkowe, Projektowanie badań opinii publicznej, Prowadzenie 
badań marketingowych, Prowadzenie badań opinii publicznej, Pro-
wadzenie badań w zakresie wewnętrznej komunikacji firmy, Przepro-
wadzanie ankiet badawczych online z  zakresu zarządzania firmą, 
Przeprowadzanie badań opinii publicznej, Przeprowadzanie badań 
rynkowych za pomocą komputerowej bazy danych, Przeprowadza-
nie badań rynkowych obejmujących sondaże opinii publicznych, 
Przeprowadzanie badań w  zakresie wykonalności działalności go-
spodarczej, Przeprowadzanie rozmów dla celów badań rynkowych, 
Przeprowadzanie badań w zakresie działalności gospodarczej, Prze-
prowadzanie wycen przedsiębiorstw, Przetwarzanie wyników badań 
dotyczących działalności gospodarczej, Przygotowywanie badań 
dotyczących rentowności przedsiębiorstw, Przygotowywanie i kom-
pilacja raportów i  informacji biznesowych i handlowych, Przygoto-
wywanie raportów z analiz rynkowych, Raporty i badania rynkowe, 
Raporty z analiz rynkowych, Rozpowszechnianie danych w zakresie 
działalności gospodarczej, Rozpowszechnianie danych związanych 
z  reklamą, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Rozpo-
wszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji 
handlowych, Rynkowe badania opinii publicznej, Skomputeryzowa-
ne badania w  dziedzinie działalności gospodarczej, Skomputeryzo-
wane badania rynkowe, Skomputeryzowane usługi informacyjne 
w zakresie ocen możliwości biznesowych, Skomputeryzowane usługi 
przetwarzania informacji z zakresu działalności gospodarczej, Skom-
puteryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, Sondowanie 
rynku, Skomputeryzowane usługi w  zakresie badań rynkowych, 
Skomputeryzowane usługi w zakresie informacji dotyczących dzia-
łalności gospodarczej, Specjalistyczne wyceny i  raporty w  zakresie 
spraw dotyczących działalności gospodarczej, Sporządzanie ankiet 
biznesowych, Sporządzanie raportów biznesowych, Sporządzanie 
raportów gospodarczych, Sporządzanie raportów handlowych, Sta-
tystyczne badania biznesowe, Statystyczne badania rynkowe, Strate-
giczna analiza biznesowa, Świadczenie usług w zakresie katalogów 
informacji handlowych online, Udostępnianie analiz sprzedaży, Udo-
stępnianie biznesowych informacji statystycznych, Udostępnianie 
danych statystycznych z badań rynkowych, Udostępnianie informa-
cji na  temat działalności gospodarczej, Udostępnianie informacji 
z zakresu działalności gospodarczej, również za pośrednictwem In-
ternetu, sieci kablowych lub innych form przekazu danych, Udostęp-
nianie informacji dotyczących handlu zagranicznego, Udostępnianie 
informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, Udostępnianie infor-
macji na  temat handlu zagranicznego, Udostępnianie informacji 
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, 
Udostępnianie informacji dotyczących przetwarzania danych, Udo-
stępnianie informacji dotyczących handlu, Udostępnianie informacji 
handlowych, Udostępnianie informacji biznesowych w  dziedzinie 
mediów społecznościowych, Udostępnianie katalogów informacji 
biznesowych za  pośrednictwem światowej sieci komputerowej, 
Udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu 
upraszczania transakcji biznesowych, Udostępnianie skomputeryzo-
wanych danych związanych z  działalnością gospodarczą, Pomoc 
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administro-
wanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usłu-
gi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Zarządzanie 
zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Administracyjne za-
rządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Administrowanie dzia-
łalnością gospodarczą firm zagranicznych, Administrowanie i zarzą-
dzanie działalnością gospodarczą, Administrowanie konkursami 
w celach reklamowych, Administrowanie zawodami w celach rekla-
mowych, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Biznesowa 
obsługa centrów handlowych dla osób trzecich, Biznesowe usługi 
doradcze i  konsultacyjne, Doradztwo dla przedsiębiorstw przemy-
słowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo 
w  zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, Doradztwo w  zakresie 
zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, Doradztwo w zakresie 
zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, Doradztwo w zarządza-
niu przemysłowym, w  tym analizy kosztów i  zysków, Ekspertyzy 
w  zakresie wydolności przedsiębiorstw, Impresariat w  działalności 
artystycznej, Informacje na temat metod sprzedaży, Nabywanie do-
stępu do kanałów telewizyjnych, Nabywanie przedsiębiorstw, Nad-

zór nad działalnością gospodarczą, Nadzór nad działalnością gospo-
darczą na rzecz osób trzecich, Nadzór nad zarządzaniem działalnością 
gospodarczą, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, Negocjowanie kontraktów reklamowych, Negocjowa-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie transak-
cji handlowych w  zakresie działalności artystycznej, Negocjowanie 
i  zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za  pośrednic-
twem systemów telekomunikacji, Negocjowanie umów bizneso-
wych dla osób trzecich, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży to-
warów, Negocjowanie umów z  podmiotami opłacającymi usługi 
w zakresie opieki zdrowotnej, Obsługa administracyjna firm na zlece-
nie, Organizacja działalności gospodarczej, Organizacja usług w za-
kresie powitań telefonicznych oraz telefonicznych usług recepcjoni-
stów na  rzecz osób trzecich, Organizacja zarządzania działalnością 
gospodarczą, Organizowanie i  prowadzenie spotkań biznesowych, 
Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych, Outsourcing 
[doradztwo biznesowe], Planowanie dotyczące zarządzania działal-
nością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do  fuzji 
i  przejęć oraz dla przedsiębiorstw, Planowanie działalności gospo-
darczej, Planowanie spotkań biznesowych, Planowanie strategiczne 
dla działalności gospodarczej, Planowanie sukcesji w firmach, Plano-
wanie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc biz-
nesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Pomoc dla przedsię-
biorstw handlowych w  zarządzaniu ich  interesami, Pomoc dla 
przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie prowadzenia ich intere-
sów, Pomoc przy prowadzeniu franszyz, Pomoc dotycząca zarządza-
nia przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, Pomoc przy 
zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, Pomoc przy za-
rządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Po-
moc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Pomoc 
w organizowaniu działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie dzia-
łalności gospodarczej, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej 
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisin-
gu, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchi-
singu, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca two-
rzenia przedsiębiorstw handlowych, Pomoc w zakresie planowania 
działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie zarządzania i działalno-
ści przedsiębiorstw handlowych, Pomoc w zakresie zarządzania dzia-
łalnością gospodarczą, Pomoc w  zarządzaniu działalnością gospo-
darczą lub zadaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego 
lub handlowego, Pomoc w zarządzaniu, Pomoc w zarządzaniu bizne-
sowym w ramach kontraktu franczyzowego, Pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Pomoc w  zarządzaniu korporacyjnym, 
Pomoc w  zarządzaniu na  rzecz organizacji przemysłowych, Pomoc 
w  zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z  organizowaniem 
przedsiębiorstw na  zasadach franchisingu, Pomoc w  zarządzaniu 
przedsiębiorstwami handlowymi, Pomoc w  zarządzaniu przedsię-
biorstwem dla firm handlowych i  przemysłowych, Pomoc w  zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, 
Pomoc w zarządzaniu przy zakładaniu przedsiębiorstw handlowych, 
Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami han-
dlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, Pomoc 
w zarządzaniu sprawami biznesowymi, Pomoc w zarządzaniu spra-
wami gospodarczymi, Porady w zakresie działalności gospodarczej, 
Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednic-
two w  kontraktach na  kupno i  sprzedaż produktów, Pośrednictwo 
w  zakresie reklamy, Pośredniczenie i  zawieranie transakcji handlo-
wych dla osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji han-
dlowych na  rzecz osób trzecich, Pośredniczenie w  umowach doty-
czących sprzedaży i zakupu towarów, Prowadzenie przedsiębiorstw 
[dla osób trzecich], Prowadzenie przedsiębiorstw handlowych [dla 
osób trzecich], Przygotowywanie badań dotyczących spraw z zakre-
su działalności gospodarczej, Przygotowywanie opracowań projek-
tów dotyczących tematyki działalności gospodarczej, Przygotowa-
nie i  zawieranie transakcji handlowych na  rzecz osób trzecich, 
Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, Rejestracja pojazdów 
i przeniesienie tytułu własności, Rozwój systemów zarządzania szpi-
talami, Skomputeryzowane zarządzanie biurem, Skomputeryzowa-
ne zarządzanie działalnością gospodarczą [na  rzecz osób trzecich], 
Sporządzanie raportów ekonomicznych, Świadczenie pomocy w za-
kresie działalności gospodarczej, Świadczenie usług na rzecz instytu-
cji akademickich w zakresie zarządzania kursami akademickimi, Usłu-
gi agencji literackich obejmujące negocjowanie umów, Tymczasowe 
zarządzanie przedsiębiorstwem, Usługi agencyjne w zakresie organi-
zowania prezentacji osób w  celach biznesowych, Usługi doradcze 
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w  zakresie działalności gospodarczej, Usługi doradcze w  zakresie 
działalności gospodarczej i usługi zarządzania działalnością gospo-
darczą, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usłu-
gi ekspertów w zakresie wydajności przedsiębiorstw, Usługi eksper-
tów do  spraw efektywności działalności gospodarczej, Usługi 
franczyzowe związane z pomocą dla firm, Usługi impresariów w dzia-
łalności artystycznej, Usługi inspekcji i  unowocześniania procesów 
biznesowych, Usługi menadżerskie świadczone na  rzecz modeli 
i modelek, Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi online z za-
kresu nawiązywania kontaktów biznesowych, Usługi outsourcingu 
w  dziedzinie operacji z  zakresu działalności gospodarczej, Usługi 
outsourcingu w  zakresie zarządzania relacjami z  klientami, Usługi 
planowania dla przedsiębiorstw, Usługi pośrednictwa biznesowego 
związane z kojarzeniem profesjonalistów o zróżnicowanych profilach 
z  klientami, Usługi pośrednictwa w  handlu, Usługi pośrednictwa 
w interesach, Usługi przedstawicielstw handlowych, Usługi przepisy-
wania nagranych raportów lekarskich, Usługi recepcyjne dla gości 
[usługi w zakresie czynności biurowych], Usługi składania zamówień 
hurtowych, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie 
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlo-
wych lub w zarządzaniu nimi, Usługi szacowania ryzyka w działalno-
ści gospodarczej, Usługi w zakresie badań dotyczących działalności 
gospodarczej, Usługi w zakresie czynności biurowych, Usługi w za-
kresie administrowania działalnością gospodarczą w  celu obsługi 
transakcji sprzedaży dokonywanych za  pomocą Internetu, Usługi 
w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące organizacji wspól-
nych przedsięwzięć, Usługi w zakresie działalności gospodarczej do-
tyczące zakładania przedsiębiorstw, Usługi w zakresie fuzji przedsię-
biorstw, Usługi w zakresie inspekcji działalności gospodarczej, Usługi 
w  zakresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami 
gospodarczymi, Usługi w  zakresie planowania działalności gospo-
darczej, Usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej dla 
przedsiębiorstw, Usługi w  zakresie zarządzania ryzykiem w  działal-
ności gospodarczej, Usługi w zakresie zarządzania działalnością go-
spodarczą związane z nabywaniem przedsiębiorstw, Usługi w zakre-
sie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi w  zakresie 
zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni i punktów 
sprzedaży detalicznej, Usługi w  zakresie zarządzania biznesowego 
świadczone na rzecz hurtowni, Usługi w zakresie zarządzania bizne-
sowego świadczone na rzecz podmiotów świadczących usługi roz-
rywkowe, Usługi w  zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na  rzecz wykonawców muzycznych, Usługi w  zakresie zarządzania 
biznesowego świadczone na  rzecz punktów sprzedaży detalicznej, 
Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone przez agen-
cje teatralne, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczo-
ne na  rzecz teatrów, Usługi w  zakresie zarządzania biznesowego 
świadczone na rzecz kompleksów basenów, Usługi w zakresie zarzą-
dzania biznesowego świadczone autorom i  pisarzom, Usługi w  za-
kresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz aktorów, Usłu-
gi w  zakresie zarządzania biznesowego świadczone na  rzecz 
muzyków, Usługi w  zakresie zarządzania biznesowego świadczone 
na rzecz modeli i modelek, Usługi w zakresie zarządzania biznesowe-
go świadczone na rzecz obiektów parkingowych, Usługi w zakresie 
zarządzania biznesowego świadczone na  rzecz portów lotniczych, 
Usługi zarządzania biurowego [dla osób trzecich], Usługi zarządzania 
biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, Usługi zarządza-
nia biznesowego dla piłkarzy, Usługi zarządzania działalnością go-
spodarczą dotyczące handlu elektronicznego, Usługi zarządzania 
hotelami [dla osób trzecich], Usługi zarządzania łańcuchem dostaw, 
Usługi zarządzania zapasami, Usługi zlecania na zewnątrz w postaci 
załatwiania umów o świadczenie usług na rzecz innych, Usługi zwią-
zane z  przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne 
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wsparcie w dzie-
dzinie zarządzania przedsiębiorstwem i  planowania, Wsparcie 
w dziedzinie zarządzania działalnościami gospodarczymi, Wsparcie 
w  dziedzinie zarządzania biznesowego w  zakresie franchisingu, 
Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi 
w oparciu o franczyzę, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsię-
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Wsparcie w dziedzinie 
zarządzania biznesowego w zakresie działalności restauracji, Wspar-
cie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie otwierania re-
stauracji i ich działalności, Wycena cyklu życia do celów biznesowych, 
Wydolność przedsiębiorstw (ekspertyzy w  zakresie-), Zapewnianie 
recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Za-
robkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów i usług 

na rzecz osób trzecich, Zapewnianie rankingów użytkowników w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie administracyjne 
hotelami, Zarządzanie administracyjne klinikami medycznymi, Za-
rządzanie administracyjne w szpitalach, Zarządzanie biurami działal-
ności gospodarczej na  rzecz osób trzecich, Zarządzanie biznesowe 
atrakcjami dla odwiedzających, Zarządzanie biznesowe centrami 
konferencyjnymi, Zarządzanie biznesowe dla sklepów, Zarządzanie 
biznesowe hotelami, Zarządzanie biznesowe klubami sportowymi, 
Zarządzanie biznesowe liniami lotniczymi, Zarządzanie biznesowe 
lokalami rozrywkowymi, Zarządzanie biznesowe na  rzecz zawodo-
wych sportowców, Zarządzanie biznesowe programami refundacji 
w  imieniu osób trzecich, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Za-
rządzanie biznesowe w przychodni weterynaryjnej, Zarządzanie biz-
nesowe w szpitalach, Zarządzanie biznesowe w dziedzinie transpor-
tu i  dostaw, Zarządzanie biznesowe w  zakresie logistyki na  rzecz 
innych osób, Zarządzanie biznesowe zakładami ubezpieczeń oraz 
firmami brokerskimi na  zasadzie podwykonawstwa, Zarządzanie 
działalnością gospodarczą [dla osób trzecich], Zarządzanie działalno-
ścią gospodarczą w zakresie miejsc wydarzeń sportowych [dla osób 
trzecich], Zarządzanie działalnością gospodarczą w  zakresie obiek-
tów sportowych [dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością go-
spodarczą, Zarządzanie działalnością handlową, Zarządzanie działal-
nością gospodarczą w  zakresie handlu, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie stacji benzynowych [dla osób trzecich], Za-
rządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowla-
nych, Zarządzanie działalnością gospodarczą dotyczące osobistości 
świata sportu, Zarządzanie działalnością gospodarczą w  zakresie 
firm handlowych i firm usługowych, Zarządzanie działalnością hoteli, 
dla osób trzecich, Zarządzanie firmą [na rzecz osób trzecich], Zarzą-
dzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], Zarządzanie flotą transpor-
tową [dla osób trzecich], Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjo-
nowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie hotelami, 
Zarządzanie hotelami na rzecz osób trzecich, Zarządzanie klinikami 
medycznymi na rzecz osób trzecich, Zarządzanie kosztami medycz-
nymi, Zarządzanie liniami lotniczymi, Zarządzanie mieszkaniami, Za-
rządzanie na rzecz zawodowych sportowców, Zarządzanie procesa-
mi biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, Zarządzanie procesami 
biznesowymi, Zarządzanie procesami gospodarczymi i  doradztwo 
w  tym zakresie, Zarządzanie projektami działalności gospodarczej 
[dla osób trzecich], Zarządzanie projektami z zakresu działalności go-
spodarczej, Zarządzanie przedsiębiorstwami, w  tym doradztwo 
w sprawach demograficznych, Zarządzanie przedsiębiorstwami han-
dlu detalicznego dla osób trzecich, Zarządzanie punktami obsługi 
telefonicznej dla osób trzecich, Zarządzanie relacjami z  klientami, 
Zarządzanie restauracjami dla osób trzecich, Zarządzanie szpitalami, 
Zarządzanie w  działalności handlowej, Zarządzanie w  działalności 
gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, In-
formacja marketingowa, Kompilacja ogłoszeń reklamowych w  celu 
wykorzystania ich jako strony internetowe, Kompilacja ogłoszeń re-
klamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, Kompi-
lacja ogłoszeń reklamowych do  użytku w  Internecie, Kompilacja, 
produkcja i  rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Kompila-
cja reklam, Kompilacja statystyk związanych z  reklamą, Marketing 
afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing finansowy, Marketing 
cyfrowy, Marketing dotyczący promocji, Marketing handlowy [inny 
niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, 
Marketing opierający się na  współpracy z  influencerem [influencer 
marketing], Marketing referencyjny, Marketing telefoniczny, Marke-
ting towarów i  usług na  rzecz innych, Marketing ukierunkowany, 
Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Modelki i modele 
do  celów reklamowych i  promocji sprzedaży, Oceny szacunkowe 
do celów marketingowych, Oferowanie próbek produktów, Opraco-
wywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, 
Ogłoszenia drobne, Opracowywanie kampanii promocyjnych, Opty-
malizacja dla wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja stron in-
ternetowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingo-
wych, Organizacja i  przeprowadzanie imprez reklamowych, 
Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Orga-
nizacja konkursów w  celach reklamowych, Organizacja pokazów 
mody do celów promocji sprzedaży, Organizowanie działań reklamo-
wych w kinach, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez 
marketingowych na  rzecz osób trzecich, Organizowanie i  przepro-
wadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowania na-
gród w  celach promocyjnych, Organizowanie losowania nagród 
w  celach reklamowych, Organizowanie promocji imprez mających 
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na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, Organizowanie 
targów handlowych w celach reklamowych, Organizowanie targów 
i wystaw, Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Pisanie tekstów 
reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Plakaty rekla-
mowe (rozlepianie-), Pomoc w  komercjalizacji produktu w  ramach 
kontraktu franczyzowego, Pomoc w zakresie działalności gospodar-
czej dotycząca wizerunku firmy, Pomoc w  zarządzaniu w  zakresie 
promocji działalności gospodarczej, Pomoc w  zakresie działalności 
gospodarczej dotycząca tożsamości korporacyjnej, Poszukiwania 
w zakresie patronatu, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w in-
ternecie, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja i dystrybucja re-
klam radiowych i telewizyjnych, Produkcja materiałów reklamowych, 
Produkcja materiałów reklamowych i  reklam, Produkcja nagrań 
dźwiękowych do celów marketingowych, 36 Usługi doradcze w za-
kresie strategii finansowych, Usługi finansowe, monetarne i banko-
we, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie wycen, Pobie-
ranie czynszu, Wynajem nieruchomości i  majątku, Administrowanie 
domami czynszowymi, Administrowanie nieruchomościami, Zarzą-
dzanie portfelem nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, 
Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, 
Zarządzanie gruntami, Zarządzanie domami, Zarządzanie budynka-
mi, Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, Zapew-
nianie stałego zamieszkania, Zapewnianie stałego zakwaterowania, 
Zapewnianie środków finansowych na  rozwój nieruchomości, Za-
kwaterowanie (Zapewnienie stałego-), Wynajmowanie centrów han-
dlowych, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Usługi związa-
ne ze  współwłasnością nieruchomości, Wybór i  nabywanie 
nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Wycena i zarządzanie nie-
ruchomościami, Wynajem sal wystawowych, Wynajem zakwatero-
wania [mieszkania], Usługi zarządzania nieruchomościami związane 
z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związa-
ne z obiektami rozrywkowymi, Usługi zarządzania nieruchomościa-
mi związane z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi zarządzania 
nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi za-
rządzania nieruchomościami związane z  centrami handlowymi, 
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z  lokalami do han-
dlu detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami w  zakresie 
budynków handlowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w za-
kresie osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościa-
mi w  zakresie kompleksów budynków, Usługi zarządzania własno-
ścią wakacyjną [timeshare], Usługi znajdowania mieszkań na  rzecz 
osób trzecich [stałe zamieszkanie], Usługi zarządzania nieruchomo-
ściami w systemie timesharingu, Usługi zarządzania nieruchomościa-
mi, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym związane z  rolnic-
twem, Usługi zarządzania majątkiem, Usługi zarządzania majątkiem 
i  nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym 
związane z ogrodnictwem, Usługi zarządzania majątkiem nierucho-
mym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi w zakre-
sie zarządzania nieruchomościami, Usługi w zakresie zakwaterowań, 
Usługi w  zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, 
Usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi fi-
nansowe], Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi po-
średnictwa finansowego w  zakresie posiadania własności na  rzecz 
osób trzecich, Usługi pośrednictwa finansowego w  zakresie nieru-
chomości, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi nabywania grun-
tu [w  imieniu osób trzecich], Usługi kredytowania nieruchomości, 
Usługi nabywania gruntu, Usługi konsultacyjne dotyczące nierucho-
mości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, 
Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi dorad-
cze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości, Usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, Usłu-
gi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, Usługi agencji 
w  zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi agencji w  zakresie 
sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usługi agencji pośrednictwa 
nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji nieruchomości zwią-
zane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji nieruchomości 
przy zakupie i  wynajmie przedsiębiorstw, Usługi agencji nierucho-
mości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Udzielanie infor-
macji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, Udzielanie 
informacji dotyczących kwestii nieruchomości za  pośrednictwem 
Internetu, Udzielanie informacji dotyczących zarządzania ziemią, 
Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie 
informacji dotyczących nieruchomości, Timesharing nieruchomości, 
Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, 
Powiernictwo nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomo-

ściami, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pomoc w zakresie nabywa-
nia nieruchomości i  w  zakresie udziałów finansowych w  nierucho-
mościach, Pobieranie czynszów, Organizowanie wynajmu mieszkań, 
Organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, Organizowa-
nie finansowania zakupu nieruchomości, Organizowanie finansowa-
nia w  zakresie operacji budowlanych, Nabywanie nieruchomości 
na  rzecz osób trzecich, Nabywanie nieruchomości [dla osób trze-
cich], Nabywanie gruntów przeznaczonych do  dzierżawy, Finanso-
wanie projektów deweloperskich, Finansowanie konsorcjalne nierucho-
mości, Finansowanie inwestycji budowlanych, Dostarczanie informacji 
dotyczących nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Do-
radztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Biura pośrednictwa han-
dlu nieruchomościami, Agencje wynajmu zakwaterowania w  domach 
opieki, Agencje pośrednictwa w  handlu nieruchomościami, Agencje 
nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje miesz-
kaniowe [mieszkania], Agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania] 

(111) 356379 (220) 2022 04 15 (210) 542053
(151) 2022 08 25 (441) 2022 05 09
(732) PM SPORT  P  LEWANDOWSKI I M  WOJTIUK  SPÓŁKA JAWNA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) adventure sports STORE
(540) 

(531) 26 04 02, 26 04 18, 27 05 01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży detalicz-
nej online związane z  następującymi towarami: odzież, odzież ter-
miczna, odzież sportowa, rękawice wykonane specjalnie do noszenia 
podczas uprawiania sportu, skarpety sportowe, odzież dla kolarzy 
i akcesoria kolarskie, odzież narciarska i akcesoria narciarskie, odzież 
surfingowa i akcesoria surfingowe, obuwie, buty sportowe, buty tu-
rystyczne [do  chodzenia na  wycieczki], antypoślizgowe akcesoria 
do  obuwia, nakrycia głowy, ochronne kaski sportowe, czapki spor-
towe, bielizna, bielizna sportowa, okulary przeciwsłoneczne, okulary 
ochronne do uprawiania sportu, soczewki do okularów słonecznych, 
gogle do  celów sportowych, szyby do  gogli, ręczniki, ochraniacze 
ciała do użytku sportowego, getry [ochraniacze] zakładane na buty, 
plecaki sportowe, torby sportowe, pokrowce sportowe, kosmetycz-
ki, saszetki na wodę, portfele, etui na telefony komórkowe, walizki, 
bukłaki, breloczki do kluczy, słuchawki, bidony [puste], lampki do ka-
sków, artykuły i sprzęt sportowy, artykuły i sprzęt kolarski, artykuły 
i sprzęt narciarski, artykuły i sprzęt surfingowy, artykuły i sprzęt ski-
tourowy, odzież skitourowa, akcesoria skitourowe, buty skitourowe 

(111) 356380 (220) 2022 01 18 (210) 538812
(151) 2022 07 13 (441) 2022 03 21
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOKOLIK CUP
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owoce morza nieżywe, 
zupy, dania gotowe na bazie warzyw, warzywa przetworzone, prze-
kąski warzywne, Pasty warzywne, przetwory warzywne, mleko, pro-
dukty mleczne, nabiał, sery białe, sery żółte, desery mleczne i na ba-
zie mleka, dania gotowe na bazie mleka, białko do celów kulinarnych, 
chipsy ziemniaczane, chipsy mięsne, dipy, ekstrakty mięsne, ekstrak-
ty warzywne, ekstrakty do zup, konserwy mięsne, oleje i tłuszcze ja-
dalne, 30 Dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy 

(111) 356381 (220) 2022 02 15 (210) 539917
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
(732) KOZIEŁ MARCIN RAKET, Tomaszów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) extreme wear polska
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(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 27 05 01, 29 01 13, 26 01 02, 26 01 10, 26 13 25
(510), (511) 8 Broń biała, Broń biała [boczna], 25 Odzież, Nakrycia 
głowy, Obuwie, 35 Reklama, Usługi w zakresie reklamy, Usługi mar-
ketingowe, Promocja sprzedaży, Usługi sprzedaży towarów: odzieży, 
obuwia, nakryć głowy, broń biała, broń biała (boczna) 

(111) 356382 (220) 2022 02 15 (210) 539923
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
(732) KOZIEŁ MARCIN RAKET, Tomaszów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EXTREMEWEAR
(510), (511) 8 Broń biała, Broń biała [boczna], 25 Odzież, Nakrycia 
głowy, Obuwie, 35 Reklama, Usługi w zakresie reklamy, Usługi mar-
ketingowe, Promocja sprzedaży, Usługi sprzedaży towarów: odzieży, 
obuwia, nakryć głowy, broń biała, broń biała (boczna) 

(111) 356383 (220) 2022 02 18 (210) 540090
(151) 2022 08 18 (441) 2022 05 02
(732) MORRA ALESSANDRO, Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Trattoria ORO DI NAPOLI
(540) 

(591) biały, zielony, czerwony, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 14, 05 13 25, 24 07 01
(510), (511) 43 Informacja na temat hoteli, Informacja o usługach re-
stauracyjnych, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania 
posiłków, Informowanie i porady w zakresie przygotowywania posił-
ków, Kafeterie [bufety], Katering obejmujący żywność i  napoje 
na  przyjęcia koktajlowe, Katering obejmujący żywność i  napoje 
na bankiety, Katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, Ka-
wiarnie, Koktajlbary, Kontraktowe usługi w  zakresie żywności, Lo-
dziarnie, Motele, Obsługa gastronomiczna z  własnym zapleczem, 
produktami i transportem (catering), Obsługa gastronomiczna z wła-
snym zapleczem, produktami i transportem, Obsługa zakwaterowa-
nia członków organizacji, Ocena zakwaterowania wakacyjnego, Ofe-
rowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów 
pobytowych, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowa-
nie żywności i napojów w sklepach z pączkami, Oferowanie żywności 
i  napojów w  kawiarenkach internetowych, Oferowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów 
dla gości, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Organizacja cateringu na  imprezy urodzinowe, Organizacja przyjęć 
weselnych [miejsca], Organizacja przyjęć weselnych żywność i napo-
je, Organizowanie bankietów, Organizowanie i  udostępnianie za-
kwaterowania tymczasowego, Organizowanie posiłków w hotelach, 
Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie za-
kwaterowania na  pobyt czasowy, Organizowanie zakwaterowania 
wakacyjnego, Organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, 
Organizowanie zakwaterowania dla turystów, Organizowanie za-
kwaterowania w  hotelach, Ośrodki wypoczynkowe, Ośrodki opieki 

dziennej, Pensjonaty, Pensjonaty, domy gościnne, Pizzerie, Porady 
dotyczące przepisów kulinarnych, Przedstawianie informacji doty-
czących hoteli za pośrednictwem strony internetowej, Przedstawia-
nie informacji w zakresie gotowania za pośrednictwem strony inter-
netowej, Przygotowanie dla kuchni hiszpańskiej do bezpośredniego 
spożycia, Przygotowanie dla kuchni japońskiej do  bezpośredniego 
spożycia, Przygotowywanie i  zaopatrywanie w  żywności i  napoje 
do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygoto-
wywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych 
na zasadzie zlecania na zewnątrz, Puby, Restauracje dla turystów, Re-
stauracje oferujące dania na  wynos, Restauracje samoobsługowe, 
Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje 
z  grillem, Rezerwacja hotelowa na  rzecz osób trzecich, Rezerwacja 
miejsc na kempingach, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwa-
cja pokoi, Rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, Rezer-
wacja stolików w restauracjach, Rezerwacja zakwaterowania tymcza-
sowego, Rezerwacja zakwaterowania, Rezerwacja zakwaterowania 
hotelowego, Rezerwacja zakwaterowania w  hotelach, Rezerwacja 
zakwaterowania na  rzecz podróżnych, Rezerwacja zakwaterowania 
dla turystów, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośred-
nictwem Internetu, Rezerwacje hotelowe, Rezerwacje miejsc w hote-
lach, Rezerwowanie pokojów dla podróżnych, Rezerwowanie tym-
czasowego zakwaterowania w  postaci domów wakacyjnych, 
Rzeźbienie w jedzeniu, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie 
napojów alkoholowych, Serwowanie napojów w  małych browar-
niach, Serwowanie napojów w  pubach z  browarem, Serwowanie 
żywności i  napojów w  sklepach z  pączkami, Serwowanie żywności 
i  napojów w  kawiarenkach internetowych, Serwowanie żywności 
i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów 
dla gości, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, 
Snack-bary, Stołówki, Świadczenie usług informacyjnych dotyczą-
cych zakwaterowania dla podróżnych oraz usług agencyjnych w za-
kresie rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych, Świadczenie 
usług kateringowych obejmujących żywność i  napoje w  obiektach 
wystawienniczych, Świadczenie usług kateringowych obejmujących 
żywność i napoje w obiektach na zjazdy, Świadczenie usług katerin-
gowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na targi i wy-
stawy, Świadczenie usług przez hotele i motele, Świadczenie usług 
rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, Świadczenie usług w za-
kresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Tymczasowe zakwate-
rowanie, Tymczasowy wynajem pokoi, Udostępnianie domów kultu-
ry na  zebrania i  spotkania towarzyskie, Udostępnianie informacji 
na  temat zakwaterowania przez Internet, Udostępnianie informacji 
o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, Udo-
stępnianie informacji o  usługach tymczasowego zakwaterowania, 
Udostępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelo-
wych, Udostępnianie informacji o zawodzie barmana, Udostępnianie 
informacji w postaci przepisów na drinki, Udostępnianie miejsc noc-
legowych w hotelach, Udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, 
Udostępnianie obiektów i sprzętu na wystawy, Udostępnianie obiek-
tów i sprzętu dla przyczep kempingowych, Udostępnianie obiektów 
i  sprzętu na  konferencje, Udostępnianie obiektów i  sprzętu wysta-
wienniczego w hotelach, Udostępnianie obiektów i sprzętu na ban-
kiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, Udostępnianie 
obiektów i  sprzętu na  targi i  wystawy, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, Udostępnianie obiek-
tów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedze-
nia, Udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, Udostępnianie 
opinii na  temat restauracji, Udostępnianie pomieszczeń i  urządzeń 
do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń 
na posiedzenia, Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, Udostęp-
nianie pomieszczeń i urządzeń na posiedzenia zarządu, Udostępnianie 
sal konferencyjnych, Udostępnianie sprzętu i  obiektów kempingo-
wych dla przyczep turystycznych, Udostępnianie terenów i  sprzętu 
kempingowego, Udostępnianie tymczasowych obiektów i sprzętu dla 
przyczep kempingowych, Udostępnianie zakwaterowania tymczaso-
wego, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości, 
Udzielanie informacji dotyczących restauracji, Udzielanie informacji 
dotyczących rezerwacji zakwaterowania, Udzielanie informacji online 
dotyczących rezerwacji zakwaterowania na czas wakacji, Udzielanie 
informacji w zakresie barów, Udzielanie informacji w zakresie hoteli, 
Udzielanie informacji związanych z  przygotowywaniem żywności 
i napojów, Usługi agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji 
hotelowych, Usługi agencji w  zakresie rezerwacji zakwaterowania 
[time share], Usługi agencji w  zakresie rezerwacji zakwaterowania 
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na  wakacje, Usługi agencji w  zakresie rezerwacji restauracji, Usługi 
agencji w  zakresie rezerwowania tymczasowego zakwaterowania, 
Usługi agencji w  zakresie rezerwacji zakwaterowania w  hotelach, 
Usługi agencji wynajmu mieszkań [time share], Usługi barmanów, 
Usługi barów i  restauracji, Usługi barów kawowych, Usługi barów 
piwnych, Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi barów z faj-
kami wodnymi, Usługi barów z  sokami, Usługi barowe, Usługi biur 
podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi biur podróży 
w  zakresie rezerwacji zakwaterowania tymczasowego, Usługi biur 
podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelu, Usługi biur 
podróży w zakresie organizowania zakwaterowania, Usługi biur po-
dróży w zakresie rezerwowania restauracji, Usługi biur turystycznych 
w  zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi biur zakwaterowania, 
Usługi biura turystycznego związane z  rezerwacją zakwaterowania 
tymczasowego, Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, Usłu-
gi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas 
targów, degustacji i imprez publicznych, Usługi cateringu specjalizu-
jącego się w  ręcznym krojeniu szynki podczas wesel i  prywatnych 
imprez, Usługi cateringu zewnętrznego, Usługi charytatywne, mia-
nowicie zapewnianie kateringu w  zakresie jedzenie i  picia, Usługi 
charytatywne, mianowicie dostarczanie jedzenia osobom potrzebu-
jącym, Usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie tymczasowe-
go zakwaterowania, Usługi degustacji win (dostarczanie napojów), 
Usługi doradców w zakresie win, Usługi doradcze dotyczące żywno-
ści, Usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność 
i napoje, Usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, Usługi 
doradcze w  zakresie sztuki kulinarnej, Usługi doradcze w  zakresie 
sprzętu i obiektów hotelowych, Usługi doradcze związane z techni-
kami pieczenia, Usługi dostawy kawy do  biur [dostawa napojów], 
Usługi herbaciarni, Usługi hosteli dla turystów, Usługi hotelowe, 
Usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, Usługi informacji, 
doradztwa i  rezerwacji w  zakresie zakwaterowania tymczasowego, 
Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji w  zakresie dostarczania 
żywności i napojów, Usługi kateringowe, Usługi kateringowe dla cen-
trów konferencyjnych, Usługi kateringowe dla domów opieki, Usługi 
kateringowe dla domów spokojnej staroci, Usługi kateringowe dla 
firm, Usługi kateringowe dla placówek edukacyjnych, Usługi katerin-
gowe dla szkół, Usługi kateringowe dla szpitali, Usługi kateringowe 
obwoźne, Usługi kateringowe oferujące kuchnię japońską, Usługi ka-
teringowe oferujące kuchnię europejską, Usługi kateringowe oferu-
jące kuchnię hiszpańską, Usługi kateringowe w  prywatnych salach 
do spotkań biznesowo-towarzyskich, Usługi kateringowe w zakresie 
zaopatrzenia w żywność, Usługi kateringowe w zakresie bufetów fir-
mowych, Usługi kawiarni, Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie 
w żywność], Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności napo-
jów, Usługi koktajlbarów, Usługi mobilnych restauracji, Usługi obiek-
tów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi obiektów gościnnych [po-
siłki i napoje], Usługi oceny jedzenia dostarczanie informacji na temat 
jedzenia i picia], Usługi ogródków piwnych, Usługi osobistych kucha-
rzy, Usługi pensjonatów, Usługi prywatnego klubu kolacyjnego, 
Usługi prywatnego klubu picia, Usługi recepcji na potrzeby tymcza-
sowego zakwaterowania [wydawanie kluczy], Usługi recepcyjne dla 
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i  wyjaz-
dami], Usługi restauracji chińskich, Usługi restauracji fast-food, Usłu-
gi restauracji hiszpańskich, Usługi restauracji hotelowych, Usługi re-
stauracji japońskich, Usługi restauracji serwujących tempurę, Usługi 
restauracji specjalizujących się w  makaronach udon i  soba, Usługi 
restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji sprze-
dających sushi, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracji, 
w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restau-
racji washoku, Usługi restauracji z daniami ramen, Usługi restauracyj-
ne, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi restauracyjne 
świadczone przez hotele, Usługi rezerwacji hoteli świadczone za po-
średnictwem Internetu, Usługi rezerwacji miejsc w  restauracjach, 
Usługi rezerwacji pokojów, Usługi rezerwacji zakwaterowania [time 
share], Usługi rezerwacji zakwaterowania na  wakacje, Usługi rezer-
wacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, Usługi snack-barów, Usługi 
świadczone przez bary bistro, Usługi w  zakresie bankietów, Usługi 
w  zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi w  zakresie dostarczania 
napojów, Usługi w  zakresie gotowania posiłków, Usługi w  zakresie 
jedzenia na wynos, Usługi w zakresie kantyn, Usługi w zakresie kwa-
ter wczasowych, Usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwate-
rowanie], Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], 
Usługi w zakresie ośrodków opieki dziennej, Usługi w zakresie przy-
gotowywania posiłków, Usługi w zakresie przygotowywania jedze-

nia i napojów, Usługi w zakresie pubów, Usługi w zakresie restauracji 
[brasserie], Usługi w  zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, Usługi 
w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi w zakresie rezerwacji 
zakwaterowania w  hotelach, Usługi w  zakresie rezerwacji pokojów 
hotelowych, Usługi w  zakresie schronisk młodzieżowych, Usługi 
w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie wymiany 
zakwaterowania [time share], Usługi w  zakresie wynajmu pokojów, 
Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Usługi w zakre-
sie zakwaterowania wakacyjnego, Usługi w zakresie zakwaterowania 
w hotelach, Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakresie za-
kwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, Usługi w zakresie za-
pewniania obiektów na  spotkania, Usługi w  zakresie zapewniania 
obiektów na  uroczystości, Usługi w  zakresie żywności i  napojów 
na wynos, Usługi zakwaterowania tymczasowego świadczone przez 
obozy wakacyjne, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi zaopatrzenia 
w żywność i napoje, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi zapew-
niania schronisk w nagłych wypadkach [zapewnianie zakwaterowa-
nia tymczasowego], Winiarnie, Wycena zakwaterowania w hotelach, 
Wynajem autoklawów do gotowania, Wynajem bielizny pościelowej, 
Wynajem budynków przenośnych, Wynajem chodników i  dywani-
ków, Wynajem domków letniskowych, Wynajem domów letnisko-
wych, Wynajem ekspresów do  kawy, Wynajem jednostek wydają-
cych ciepłe i  schłodzone napoje, innych niż automaty sprzedające, 
Wynajem konstrukcji namiotowych, Wynajem kuchenek, Wynajem 
lad kuchennych do przygotowywania posiłków do bezpośredniego 
spożycia, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych 
i  sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Wynajem mebli biuro-
wych, Wynajem nieelektrycznych płytek grzewczych, Wynajem pa-
wilonów, Wynajem płyt podgrzewających, Wynajem pokoi jako tym-
czasowego zakwaterowania, Wynajem pomieszczeń na  przyjęcia 
towarzyskie, Wynajem pomieszczeń na  uroczystości towarzyskie, 
Wynajem pomieszczeń na  wystawy, Wynajem przenośnych budyn-
ków modułowych, Wynajem przenośnych szatni, Wynajem sprzętu 
do gotowania do celów przemysłowych, Wynajem urządzeń oświe-
tleniowych do  dekoracji obiektów prywatnych, Wynajem urządzeń 
oświetleniowych, Wynajem wakacyjnych miejsc noclegowych, Wyna-
jem wiklinowych koszy plażowych, Wynajem zakwaterowania tym-
czasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, Wynajem zastaw 
stołowych, Wynajem zlewozmywaków kuchennych, Wynajem zle-
wozmywaków kuchennych do użytku komercyjnego, Wynajmowanie 
bielizny pościelowej, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pokoi, 
Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal 
konferencyjnych, Wynajmowanie sal na zebrania, Wynajmowanie za-
kwaterowania na pobyt czasowy, Wypożyczanie automatów do na-
pojów, Wypożyczanie bielizny pościelowej, Wypożyczanie bielizny 
stołowej, Wypożyczanie blatów kuchennych, Wypożyczanie dekora-
cyjnych obić ściennych do hoteli, Wypożyczanie domowych urządzeń 
oświetleniowych, Wypożyczanie dozowników wody pitnej, Wypoży-
czanie dużych namiotów, Wypożyczanie dystrybutorów wody, Wypo-
życzanie dywanów, Wypożyczanie elektrycznych płyt grzewczych, 
Wypożyczanie elektrycznych płyt grzejnych do  celów domowych, 
Wypożyczanie fontann czekoladowych, Wypożyczanie fontann z na-
pojami, Wypożyczanie koców, Wypożyczanie kołder, Wypożyczanie 
krzeseł do  wnętrz, Wypożyczanie krzeseł i  stołów, Wypożyczanie 
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wypożyczanie 
kuchenek mikrofalowych do użytku domowego, Wypożyczanie łóżek, 
Wypożyczanie maszyn do waty cukrowej, Wypożyczanie mat, Wypo-
życzanie mat do wnętrz, Wypożyczanie materacy futon, Wypożycza-
nie mebli, Wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej, 
Wypożyczanie mebli dla hoteli, Wypożyczanie mebli na konferencje, 
Wypożyczanie mebli na prezentacje, Wypożyczanie mebli na wysta-
wy, Wypożyczanie naczyń, Wypożyczanie naczyń stołowych, Wypoży-
czanie namiotów, Wypożyczanie oświetlenia do wnętrz, Wypożycza-
nie podgrzewaczy do potraw, Wypożyczanie poduszek, Wypożyczanie 
pokryć podłogowych do  hoteli, Wypożyczanie przyborów kuchen-
nych, Wypożyczanie ręczników do  hoteli, Wypożyczanie stołów 
do wnętrz, Wypożyczanie szklanych naczyń, Wypożyczanie sztućców, 
Wypożyczanie tosterów elektrycznych do celów domowych, Wypoży-
czanie umeblowania, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, Wypo-
życzanie urządzeń do  popcornu, Wypożyczanie urządzeń gastrono-
micznych, Wypożyczanie urządzeń oświetleniowych innych niż 
do  dekoracji teatralnych lub studiów telewizyjnych, Wypożyczanie 
wykładzin podłogowych, Wypożyczanie wyposażenia wnętrz, Wy-
pożyczanie wyposażenia meblowego, Wypożyczanie wyposażenia 
barowego, Wypożyczanie zasłon do  hoteli, Wypożyczanie zlewoz-
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mywaków kuchennych do celów domowych, Zajazdy dla turystów, 
Zakwaterowanie na  pobyt czasowy, Zakwaterowanie tymczasowe 
świadczone przez rancza dla turystów, Zakwaterowanie tymczasowe 
w  ośrodku przejściowym, Zakwaterowanie tymczasowe w  ośrodku 
resocjalizacji, Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biuro-
wej, Zapewnianie miejsc do tymczasowego odpoczynku dla pasaże-
rów, Zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, Zapew-
nianie pomieszczeń na  uroczystości, Zapewnianie tymczasowego 
zakwaterowania na czas pracy, Zapewnianie umeblowanego zakwa-
terowania tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania tymczaso-
wego, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnia-
nie zakwaterowania w  hotelach, Zapewnianie zakwaterowania 
tymczasowego w domach i mieszkaniach, Zapewnianie zakwatero-
wania tymczasowego w  pensjonatach, Zapewnianie zakwaterowa-
nia tymczasowego w  mieszkaniach wakacyjnych, Zapewnianie za-
kwaterowania tymczasowego w domach wakacyjnych, Zapewnianie 
zakwaterowania w  hotelach i  motelach, Zapewnianie zaplecza 
mieszkalnego w ramach opieki społecznej [tymczasowe zakwatero-
wanie], Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach 

(111) 356384 (220) 2022 04 13 (210) 542012
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) MIERNIK MAGDALENA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lookreatywni Law For Creatives
(510), (511) 16 Albumy fotograficzne, Albumy fotograficzne i kolekcjo-
nerskie, Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], Książki, Notesy, 
Notatniki [notesy], Teczki [artykuły biurowe], Plakaty z papieru, Plaka-
ty z kartonu, Plakaty wykonane z papieru, Plakaty reklamowe, Note-
sy kieszonkowe, Biurowe artykuły papiernicze, Materiały piśmienne, 
Materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, Broszury, Artykuły 
biurowe, Obrazy, Obrazy artystyczne, Reprezentacje graficzne [rysun-
ki, obrazy], Oprawki na zdjęcia lub obrazy, Czcionki drukarskie, Cyfry 
[czcionki drukarskie], Kalendarze, Stojaki na kalendarze biurkowe, Pod-
kładki na biurko z kalendarzem, Kalendarze ścienne, Kalendarze kie-
szonkowe, Kalendarze na biurko, Koperty, Koperty [artykuły piśmien-
ne], Materiały do  pisania, Ołówki, Notatniki, Kubki na  ołówki, Plany, 
Plany dnia [terminarze], Kalendarze drukowane, Podkładki na biurko, 
Portrety, Pudełka kartonowe, Pudełka kartonowe lub papierowe, Kar-
tonowe pudełka na prezenty, Składane pudełka kartonowe, Składane 
pudełka z papieru, Rysunki graficzne, Torby papierowe, Ulotki, Ulotki 
reklamowe, Zakładki do  książek, Zakładki, Zeszyty, 45 Usługi praw-
ne, Usługi prawne w  zakresie negocjowania i  sporządzania umów 
związanych z  prawami własności intelektualnej, Usługi rejestracyjne 
(prawne), Mediacja [usługi prawne], Usługi wsparcia prawnego, Usługi 
prawne dotyczące licencji, Licencjonowanie oprogramowania kompu-
terowego [usługi prawne], Monitorowanie znaków towarowych [usłu-
gi prawne], Licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne], Licen-
cjonowanie znaków towarowych [usługi prawne], Rejestrowanie nazw 
domen [usługi prawne], Usługi w zakresie pomocy prawnej 

(111) 356385 (220) 2019 05 03 K (210) 542015
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) HUNGERIT Zrt , Szentes (HU)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VALDOR
(540) 

(591) biały, czerwony, zielony
(531) 27 05 05, 29 01 13, 11 01 01, 11 01 03, 11 01 04, 11 01 05, 
26 01 02, 26 01 03, 26 01 09, 26 01 16
(510), (511) 29 Schłodzony i głęboko mrożony drób i wieprzowina, Schło-
dzona i głęboko mrożona cała porcja drobiu z podrobami lub bez podro-
bów i pokrojone na kawałki produkty z drobiu, Peklowany i/lub przypra-
wiony i/lub marynowany drób lub wieprzowina po obróbce termicznej 
lub przed obróbką termiczną, pieczony, gotowany, schłodzony lub głę-

boko mrożony, Schłodzony lub głęboko mrożony drób lub wieprzowina 
z glazurą zawierającą przyprawy, dodatkami na bazie zboża i ich połącze-
niem, Po obróbce termicznej lub bez obróbki termicznej, pieczony, goto-
wany, schłodzony lub głęboko mrożony drób lub wieprzowina z glazurą 
i/lub faszerowana przyprawami i  innymi substancjami roślinnymi i/lub 
zwierzęcymi, Przygotowane posiłki zawierające drób lub wieprzowinę 
lub stworzone na  bazie drobiu lub wieprzowiny, Przygotowane jedze-
nie zawierające lub stworzone na bazie drobiu lub wieprzowiny, Schło-
dzone, głęboko mrożone, w panierce lub bez panierki, faszerowane lub 
niefaszerowane, wstępnie przygotowane lub gotowe do przygotowania 
produkty z drobiu lub wieprzowiny, Produkty przetworzone, wyprodu-
kowane z drobiu lub wieprzowiny lub zawierające drób lub wieprzowi-
nę, Produkty z czerwonej kiełbasy, w tym z kiełbasy Parizer, wiedeńskiej, 
saveloy i frankfurterek na bazie drobiu lub wieprzowiny, Wyroby wędli-
niarskie, szynka, wątróbka, pasztet z wątróbek, półsuche i suche kiełbasy, 
kiełbasy salami i preparaty zrobione z naturalnych i sztucznych kiełbaśnic, 
zawierających drób lub wieprzowinę, Sterylizowane produkty z  drobiu 
i wieprzowiny, Liofilizowany drób i wieprzowina, Ekstrakty mięsne, Gala-
reta mięsna, Mięso w puszce, Zupy, buliony, koncentrat bulionu, prepa-
raty do  przygotowania bulionu, Bekon, Flaki, Solone mięsa, Zwierzęcy 
szpik kostny do  celów spożywczych, Drób, nieżywy, Preparaty wypro-
dukowane z drobiu oraz preparaty i mieszanki wykonane z tłuszczu wie-
przowego, Drób, wieprzowina z przyprawami lub bez, w oleju roślinnym, 
szczególnie w oleju słonecznikowym i w oliwie z oliwek, Produkty z dro-
biu, wieprzowiny po obróbce termicznej lub przed obróbką termiczną, 
w butelce, w puszcze, posiekane lub całe, Jaja, 30 Kanapki 

(111) 356386 (220) 2022 02 18 (210) 540049
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 04
(732) DENAR BIURO PODATKOWO-FINANSOWE  
AGNIESZKA BUZALSKA ARTUR MECHLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DENAR
(510), (511) 35 Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Skom-
puteryzowane prowadzenie rachunkowości, Prowadzenie księgo-
wości przedsiębiorstwa, Doradztwo w  zakresie działalności gospo-
darczej dotyczące rachunkowości, Doradztwo w  zakresie zwrotu 
podatku [rachunkowość], Planowanie podatkowe [rachunkowość], 
Przygotowywanie zeznań podatkowych i  doradztwo podatkowe, 
Pomoc w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością gospo-
darczą, Usługi w zakresie rozliczeń, Usługi w zakresie sporządzania 
listy płac, Administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich 

(111) 356387 (220) 2022 02 04 (210) 539482
(151) 2022 08 12 (441) 2022 04 19
(732) DZIEDZIŃSKI MATEUSZ, DZIEDZIŃSKI MICHAŁ IMPETOR 
SPÓŁKA CYWILNA, Lębork (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SKIDOL
(510), (511) 17 Środki poślizgowe do łączenia różnego rodzaju studni 
i  rur kielichowych na  uszczelkę (kanalizacyjnych oraz transportują-
cych wodę pitną): PVC, PE, betonowych, ceramicznych, Pasty uszczel-
niające do połączeń gwintowanych do użytku z pakułami lnianymi, 
Taśmy teflonowe do  uszczelnień połączeń gwintowanych, Pakuły 
lniane do uszczelniania połączeń gwintowanych, Środki uszczelnia-
jące na  bazie silikonu, Mastyki uszczelniające, zestawy naprawcze 
do uszczelniania gwintów (pasta uszczelniająca oraz pakuły lniane) 

(111) 356388 (220) 2022 02 09 (210) 539671
(151) 2022 07 15 (441) 2022 03 07
(732) MATEJEK ADAM, Legnica (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SUNKA
(510), (511) 18 Smycze dla psów, Smycze dla zwierząt, Skórzane smy-
cze, Smycze dla zwierząt domowych, Obroże dla psów, Obroże dla 
zwierząt, Obroże dla kotów, Obroże dla zwierząt domowych 

(111) 356389 (220) 2022 02 22 (210) 540216
(151) 2022 07 20 (441) 2022 03 28
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(732) FERTACZ ŁUKASZ ONLINE MEDIA ADVISORY,  
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MELEX
(510), (511) 39 Usługi taksówki 

(111) 356390 (220) 2022 03 11 (210) 540873
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) KACZÓWKA MACIEJ, KACZÓWKA TOMASZ  
DOCTOR’S CBD SPÓŁKA CYWILNA, Radłów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOCTOR’S CBD
(540) 

(591) biały, zielony
(531) 05 03 13, 05 03 14, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki funkcjo-
nalne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki upiększające, Zestawy ko-
smetyków, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do pielęgnacji 
urody, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki do włosów, Ko-
smetyki i  preparaty kosmetyczne, Kosmetyki nielecznicze, Kosme-
tyki w formie olejków, Środki nawilżające [kosmetyki], Nielecznicze 
preparaty do pielęgnacji urody 

(111) 356391 (220) 2022 03 21 (210) 541184
(151) 2022 07 28 (441) 2022 04 11
(732) BALTIC REGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALTIC REGENCY HOTEL AND SPA
(540) 

(531) 25 01 25, 26 01 16, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 17
(510), (511) 43 Rezerwacja miejsc hotelowych, Zakwaterowanie 
wakacyjne i  turystyczne, Wynajmowanie apartamentów na  pobyt 
czasowy, Prowadzenie hoteli, pensjonatów, domów turystycznych, 
Usługi hotelarskie, gastronomiczne, Prowadzenie restauracji, barów, 
kawiarni, Usługi cateringowe-przygotowanie dań na zamówienie, do-
starczenie ich, Obsługa przyjęć i imprez towarzyskich w miejscu wska-
zanym przez zamawiającego, Wynajmowanie zakwaterowania na po-
byt czasowy, Udostępnianie obiektów uniwersalnych na  spotkania, 
konferencje i wystawy, Udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety 
i  imprezy towarzyskie na specjalne okazje, Usługi rezerwacji zakwa-
terowania w hotelach, dla osób trzecich, Rezerwacja zakwaterowania 
dla turystów, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośred-
nictwem Internetu, Usługi rezerwacji pokojów, Usługi rezerwacji za-
kwaterowania, 44 Prowadzenie salonów kosmetycznych, Prowadze-
nie ośrodków SPA, Usługi medycyny estetycznej, Usługi masażów 
leczniczych, relaksujących i  pielęgnacyjnych, Usługi dietetyczne, 
Usługi z zakresu fizjoterapii, Usługi kosmetyczne, Usługi fryzjerskie 

(111) 356392 (220) 2022 03 21 (210) 541185
(151) 2022 07 29 (441) 2022 04 11
(732) BALTIC REGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg (PL)

(540) (znak słowny)
(540) BALTIC REGENCY
(510), (511) 43 Rezerwacja miejsc hotelowych, Zakwaterowanie 
wakacyjne i  turystyczne, Wynajmowanie apartamentów na  pobyt 
czasowy, Prowadzenie hoteli, pensjonatów, domów turystycznych, 
Usługi hotelarskie, gastronomiczne, Prowadzenie restauracji, barów, 
kawiarni, Usługi cateringowe-przygotowanie dań na zamówienie, do-
starczenie ich, Obsługa przyjęć i imprez towarzyskich w miejscu wska-
zanym przez zamawiającego, Wynajmowanie zakwaterowania na po-
byt czasowy, Udostępnianie obiektów uniwersalnych na  spotkania, 
konferencje i wystawy, Udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety 
i  imprezy towarzyskie na specjalne okazje, Usługi rezerwacji zakwa-
terowania w hotelach, dla osób trzecich, Rezerwacja zakwaterowania 
dla turystów, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośred-
nictwem Internetu, Usługi rezerwacji pokojów, Usługi rezerwacji za-
kwaterowania, 44 Prowadzenie salonów kosmetycznych, Prowadze-
nie ośrodków SPA, Usługi medycyny estetycznej, Usługi masażów 
leczniczych, relaksujących i  pielęgnacyjnych, Usługi dietetyczne, 
Usługi z zakresu fizjoterapii, Usługi kosmetyczne, Usługi fryzjerskie 

(111) 356393 (220) 2022 03 31 (210) 541578
(151) 2022 08 18 (441) 2022 04 25
(732) DEKADA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEKADA
(540) 

(591) zielony, niebieski, różowy
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 04 01, 26 04 09
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Publikacje drukowane, Reklamy 
drukowane, 35 Zarządzanie w działalności handlowej, Reklama, 36 In-
westycje majątkowe [nieruchomości], Inwestycje kapitałowe, Inwesty-
cje finansowe, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomo-
ści], Wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, Zarządzanie 
nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami, Dzierżawa 
nieruchomości [tylko nieruchomości], 37 Budowa stoisk i sklepów tar-
gowych, Budowa budynków mieszkalnych i  komercyjnych, Budowa 
nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości [budownictwo], 
Budowanie nieruchomości, Usługi doradcze w zakresie budowania 

(111) 356394 (220) 2022 04 07 (210) 541760
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
(732) LATOSZYN ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Latoszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L LATOSZYNIANKA ZDRÓJ 1850
(540) 

(591) niebieski, złoty, biały
(531) 26 01 01, 26 11 02, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 32 Woda źródlana, Woda, Woda niegazowana, Woda ga-
zowana, Woda mineralna 

(111) 356395 (220) 2022 03 22 (210) 541326
(151) 2022 08 18 (441) 2022 04 19
(732) NET2DOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) netmedic
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(540) 

(591) jasnoniebieski, niebieski
(531) 26 01 01, 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostar-
czanie informacji za  pośrednictwem Internetu, Oprogramowanie 
do  aplikacji internetowych (aplikacja mobilna), Oprogramowanie 
do aplikacji i serwerów internetowych, 35 Usługi marketingowe, re-
klamowe i promocyjne, Analiza danych biznesowych, Publikowanie 
tekstów reklamowych i grafiki, Udostępnianie i wynajem przestrzeni 
reklamowej w  Internecie, Promowanie towarów i  usług osób trze-
cich w  Internecie, Dostarczanie informacji konsumentom na  temat 
towarów i usług, Zarządzanie i kompilacja komputerowych baz da-
nych, Statystyczne badania rynkowe, Usługi w zakresie statystycznej 
analizy i sprawozdań do celów biznesowych, Opracowania koncepcji 
marketingowych, 38 Elektroniczne przesyłanie danych, Przesyłanie 
danych wykorzystywanych w leczeniu za pośrednictwem systemów 
teleinformatycznych i systemów łącznościowych, Przesyłanie wiado-
mości, danych, dokumentów, w szczególności danych medycznych, 
dokumentów medycznych, diagnoz medycznych, raportów medycz-
nych, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów 
łącznościowych, Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla 
konsumentów, 42 Udostępnianie witryny internetowej zawiera-
jącej oprogramowanie nie  do  pobrania, Udostępnianie platformy 
obejmującej technologię umożliwiającą użytkownikom Internetu 
ładowanie, przeglądanie i  dodawanie notatek do  informacji, Aktu-
alizacja programów komputerowych, 44 Usługi informacji medycz-
nej, udzielania informacji farmaceutycznych, Usługi informacji me-
dycznej świadczone za  pośrednictwem Internetu, Usługi doradcze 
i  informacyjne świadczone za  pośrednictwem Internetu, związane 
z produktami farmaceutycznymi, preparatami medycznymi i wetery-
naryjnymi, środkami sanitarnymi do celów medycznych, dietetyczną 
żywnością i substancjami dostosowanymi do użytku leczniczego lub 
weterynaryjnego, żywnością dla niemowląt, suplementami diety 
dla ludzi i zwierząt, wyrobami medycznymi, środkami spożywczymi 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego (ułatwienie pacjentom 
dostępności do dystrybuowanych leków) 

(111) 356396 (220) 2022 02 09 (210) 539681
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
(732) ICM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LYCANNA
(540) 

(531) 27 05 01, 05 13 25
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki do  ma-
kijażu, Kremy do ciała, Kremy do twarzy, Toniki do twarzy, Peelingi 
do twarzy, Żele do twarzy, Żele do ciała, Maski kosmetyczne, Mleczka 
kosmetyczne, Szampony, Mydła, Kosmetyki w formie olejków, Pudry, 
Lakiery do paznokci, Lakiery do włosów, Farby do włosów, Preparaty 
do golenia, Preparaty do kąpieli, Preparaty do pielęgnacji jamy ust-
nej, Wody kolońskie, Perfumy, Preparaty do demakijażu, 21 Przybory 
kosmetyczne do higieny i pielęgnacji ciała, 35 Usługi sprzedaży de-
talicznej i hurtowej w zakresie kosmetyków i przyborów do higieny 
i  pielęgnacji ciała, Usługi sprzedaży świadczone on-line w  zakresie 
kosmetyków i przyborów do higieny i pielęgnacji ciała 

(111) 356397 (220) 2022 03 09 (210) 540781
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 02
(732) ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)

(540) ŚWIĘTOKRZYSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA INDUSTRIA
(510), (511) 1 Środki chemiczne, surowce mineralne przeznaczone 
dla przemysłu i  rolnictwa, dolomit, dolomit do  celów przemysło-
wych, dolomit specjalny do  wytwarzania wypełniaczy dla przemy-
słu chemicznego i  materiałów budowlanych, mączki dolomitowe 
i serycytowe dla przemysłu szklarskiego chemicznego i materiałów 
budowlanych, preparaty do uzdatniania wody, nawozy dla rolnictwa, 
nawozy użyźniające glebę: nawozy azotowe, nawozy wapniowo-ma-
gnezowe, węglanowe (tzw  wapno nawozowe dolomitowe) do  od-
kwaszania gleb i wzbogacania ich w magnez, nawóz wapniowy (cy-
janamid), środki do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, 
spoiwa do betonu, 4 Energia elektryczna wytwarzana z energii sło-
necznej, energia elektryczna wytwarzana z  energii wiatru, energia 
elektryczna ze źródeł odnawialnych, paliwa gazowe, paliwa płynne, 
paliwa samochodowe, 19 Budowlane materiały niemetalowe, nie-
metalowe elementy budowlane, bloki kamienne, beton towarowy, 
masa betonowa prefabrykowana, zaprawy budowlane, grys, kamień, 
skała, glina i  minerały, cement do  budowy pieców hutniczych, 35 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  paliwami, 37 Wydobywanie surowców na-
turalnych, kopalnictwo materiałów, górnicze roboty wydobywcze 
surowców mineralnych, usługi eksploatacji kamieniołomów, wynaj-
mowanie maszyn i urządzeń budowlanych, wynajmowanie sprzętu 
budowlanego i  burzącego z  obsługa operatorską, usługi budowla-
ne konstrukcyjne rozbiórkowe i  wyburzeniowe, usługi tankowania 
paliwa do  pojazdów, tankowanie pojazdów sprężonym wodorem, 
roboty wydobywcze [górnictwo], 39 Transport, usługi informacji do-
radztwa i rezerwacji w zakresie transportu, usługi przewozu, usługi 
wynajmu związane z  transportem i  magazynowaniem, pakowanie 
i składowanie towarów, czarterowanie pojazdów do transportu, lo-
gistyka transportu, organizowanie transportu, przewożenie i dostar-
czanie towarów, transport drogowy, transport kolejowy, transport 
lądowy, transport i dostawy towarów, transport samochodowy, usłu-
gi pośrednictwa transportowego, usługi transportu samochodami 
silnikowymi, usługi tranzytowe, usługi w zakresie transportu samo-
chodami ciężarowymi, magazynowanie paliw gazowych 

(111) 356398 (220) 2022 04 06 (210) 541739
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 02
(732) KRZYŚKÓW MARTA FD SALE GROUP, Kluczbork (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOME-DESIGN24

(540) 

(531) 27 05 01, 26 04 17, 26 04 18
(510), (511) 20 Meble 

(111) 356399 (220) 2022 04 14 (210) 542055
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) INNOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Dobra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLEANTENSIVE
(540) 

(591) niebieski, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 12, 26 13 25
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(510), (511) 3 Mydło przemysłowe, Detergenty, Detergenty do użytku 
domowego, Mydło [detergent], Środki polepszające działanie deter-
gentów, Detergenty piorące do użytku w gospodarstwie domowym, 
Preparaty myjące, Środki czyszczące, Środki czyszczące do  użytku 
domowego, Środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłko-
wej i przez Internet takich towarów jak: mydło przemysłowe, deter-
genty, detergenty do użytku domowego, mydło [detergent), środki 
polepszające działanie detergentów, detergenty piorące do użytku 
w  gospodarstwie domowym, preparaty myjące, środki czyszczące, 
środki czyszczące do użytku domowego, środki czyszczące do celów 
gospodarstwa domowego 

(111) 356400 (220) 2022 04 20 (210) 542146
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) FOLWARCZNA GÓRSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, 
Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Hewelke restaurant
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Timesharing nieru-
chomości, Administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie nieru-
chomościami, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Wynajem 
nieruchomości i majątku, Dostarczanie informacji dotyczących nie-
ruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie time-
sharingu, Usługi zarządzania nieruchomościami w  zakresie osiedli 
mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w  zakresie 
kompleksów budynków, Usługi agencji nieruchomości dotyczące 
sprzedaży i  wynajmu budynków, Pobieranie czynszu, Organizowa-
nie najmu nieruchomości na  wynajem, Administrowanie sprawami 
finansowymi dotyczącymi nieruchomości, 43 Tymczasowe zakwa-
terowanie, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajmowanie 
pomieszczeń na pobyt czasowy, Usługi agencji wynajmu mieszkań 
[time share], Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyj-
ne i turystyczne, Tymczasowy wynajem pokoi, Usługi recepcyjne dla 
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i  wyjaz-
dami], Wynajmowanie pokoi, Oferowanie żywności i  napojów dla 
gości w restauracjach, Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwo-
wanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Usługi kawiarni, 
Usługi restauracyjne, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w za-
kresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi informacji, doradztwa 
i  rezerwacji w  zakresie dostarczania żywności i  napojów, Wynajem 
pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, 44 Pielęgnacja urody, 
Salony piękności, Solaria, Udostępnianie instalacji termalnych, Udo-
stępnianie wanien do  gorących kąpieli, Usługi doradcze dotyczące 
urody, Usługi kosmetyczne, Usługi łaźni, Usługi manicure i pedicure, 
Usługi saun, Usługi solariów, Usługi spa, Usługi terapii mikroigłowej, 
Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Zabiegi higieniczne dla ludzi, Za-
biegi kosmetyczne, Zabiegi pielęgnacji urody, Zdrowotne usługi od-
nowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała 
i ducha, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Higiena 
i pielęgnacja urody dla ludzi 

(111) 356401 (220) 2022 04 14 (210) 542017
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) FLOKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Turek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Revo
(540) 

(591) jasnoszary, szary
(531) 29 01 12, 27 05 01
(510), (511) 20 Krzesła [fotele] biurowe, Krzesła konferencyjne, Krze-
sła robocze, Krzesła obrotowe, Krzesła na kółkach, Krzesła, fotele z ru-
chomym oparciem 

(111) 356402 (220) 2022 04 15 (210) 542075
(151) 2022 08 24 (441) 2022 05 09
(732) EL-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Chorzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEGACENNIK EL-PLUS
(510), (511) 35 Usługi reklamowe związane z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, Usługi w zakresie reklamy osób trzecich, Organi-
zowanie kampanii reklamowych, Usługi marketingowe i menadżer-
skie, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, 
Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Pomoc w za-
kresie działalności gospodarczej, Badania i  analizy marketingowe, 
Usługi w  zakresie administracji biurowej (dla osób trzecich), Usługi 
sekretarskie i biurowe, Usługi w zakresie administrowania działalno-
ścią gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za pomocą Internetu, Kompilacja i systematyzacja danych w kompu-
terowych bazach danych, Wyszukiwanie danych w komputerowych 
bazach danych dla osób trzecich, Systematyzacja danych, Kompilacja 
on-line komputerowych baz danych i baz komputerowych przeszu-
kiwanych on-line, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych 
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(732) GOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LACTIFARING
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty 
do  czyszczenia i  odświeżania, Preparaty do  pielęgnacji zwierząt, 
Środki toaletowe, Wosk krawiecki i  szewski, Preparaty toaletowe, 5 
Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Preparaty i ar-
tykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do  czyszczenia zębów, 
Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Preparaty i artykuły hi-
gieniczne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i ar-
tykuły dentystyczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Pre-
paraty i  materiały diagnostyczne, Opatrunki medyczne, materiały 
opatrunkowe i aplikatory, Żywe narządy i tkanki do celów chirurgicz-
nych, Aerozole chłodzące do celów medycznych, Alkohol do naciera-
nia, Alkohol leczniczy, Ałun w sztyfcie, Antybiotyki dla ryb, Apteczki 
pierwszej pomocy sprzedawane z  wyposażeniem, Apteczki pierw-
szej pomocy, wyposażone, Apteczki pierwszej pomocy do  użytku 
domowego, Balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia do celów me-
dycznych, Barwniki chirurgiczne, Biologiczne hodowle tkanek do ce-
lów medycznych, Biologiczne hodowle tkanek do celów weteryna-
ryjnych, Biologiczne preparaty do  celów medycznych, Biologiczne 
preparaty do celów weterynaryjnych, Borowina do kąpieli, Borowina 
lecznicza, Butle z  tlenem, napełnione, przeznaczone do  celów me-
dycznych, Cement chirurgiczny, Cement kostny do celów chirurgicz-
nych i ortopedycznych, Cement kostny do celów chirurgicznych, Ce-
ment kostny do  celów medycznych, Cement kostny do  celów 
ortopedycznych, Chemiczne środki antykoncepcyjne, Chromatogra-
ficzne kolumny do celów medycznych, Cukier mleczny do celów me-
dycznych [laktoza], Dekstryny do użytku farmaceutycznego, Dodatki 
antybiotykowe do pasz dla zwierząt, Dodatki do paszy do celów me-
dycznych, Dodatki lecznicze do  pożywienia zwierząt, Dodatki od-
żywcze do celów weterynaryjnych, Doustne sole nawadniające, Do-
żylne ciecze do  nawadniania, odżywiania i  podawania preparatów 
farmaceutycznych, Drożdże do celów medycznych, weterynaryjnych 
lub farmaceutycznych, Ekstrakty z  drożdży do  celów medycznych, 
weterynaryjnych lub farmaceutycznych, Ekstrakty z kory do użytku 
medycznego, Ekstrakty z kory do użytku weterynaryjnego, Elementy 
radioaktywne do  użytku medycznego, Enzymy do  celów medycz-
nych, Enzymy do  celów weterynaryjnych, Estry celulozy do  celów 
farmaceutycznych, Etery celulozy do celów farmaceutycznych, Fero-
mony, Frakcje białek krwi, Gąbki z chemicznymi preparatami antykon-
cepcyjnymi, Gąbki antykoncepcyjne, Gazy do  celów medycznych, 
Gazy i  mieszaniny gazów do  użytku w  obrazowaniu medycznym, 
Guma do  żucia odświeżająca oddech do  celów leczniczych, Hemo-
globina, Hormony radioterapeutyczne, Izotopy do  celów medycz-
nych, Jednorazowe pieluchy dla zwierząt domowych, Kąpiele tleno-
we, Kąpiele w płynie odkażającym dla zwierząt [preparaty], Kapsułki 
do celów farmaceutycznych, Kapsułki do celów leczniczych, Kapsułki 
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na farmaceutyki sprzedawane bez zawartości, Kapsułki na lekarstwa, 
Kleje chirurgiczne, Kleje do przymocowywania protez, Kleje medycz-
ne do wiązania tkanek wewnętrznych, Kleje medyczne do wiązania 
ran, Kolagen do celów medycznych, Kolodium do celów farmaceu-
tycznych, Komórki macierzyste do celów weterynaryjnych, Komórki 
macierzyste do  celów medycznych, Komórki rekonstytuowane 
do  zabiegów klinicznych w  zakresie pielęgnacji skóry, Komórki re-
konstytuowane do  zabiegów medycznych w  zakresie pielęgnacji 
skóry, Kremy na wymiona do użytku w rolnictwie, Krew do celów me-
dycznych, Krew pępowinowa, Krew pępowinowa do celów medycz-
nych, Krople do oczu, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecznicze pły-
ny do  przemywania oczu, Lecznicze płyny po  goleniu, Lecznicze 
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Lecznicze preparaty toale-
towe, Lecznicze suche szampony, Lecznicze świece do masażu, Lecz-
nicze szampony, Lecznicze szampony dla zwierząt domowych, Leki 
do celów weterynaryjnych, Leki przeciwgorączkowe, Leki uśmierza-
jące ból do celów weterynaryjnych, Leki weterynaryjne, Lubrykanty 
do celów medycznych, Materiały do chirurgicznych opatrunków gip-
sowych, Materiały radioaktywne do  celów medycznych, Mieszane 
preparaty biologiczne do  celów medycznych, Mieszanki gazowe 
do  użytku medycznego, Mineralne preparaty spożywcze do  celów 
medycznych, Nasączone chusteczki lecznicze, Nasienie zwierząt, Na-
sienie zwierząt do sztucznej inseminacji, Natłuszczony papier do ce-
lów medycznych, Nośniki uwalniające leki w postaci rozpuszczalnych 
warstw ułatwiających uwalnianie preparatów farmaceutycznych, 
Nośniki uwalniające leki ułatwiające uwalnianie preparatów farma-
ceutycznych, Nośniki uwalniające leki w postaci powłoczek tabletek 
ułatwiających uwalnianie preparatów farmaceutycznych, Odczynni-
ki do  użytku medycznego, Odczynniki stosowane w  genetycznej 
diagnostyce weterynaryjnej, Odczynniki stosowane w  genetycznej 
diagnostyce medycznej, Odświeżacze oddechu do  celów medycz-
nych, Olej rycynowy jako substancja powlekająca do produktów far-
maceutycznych, Olejek z  drzewa sandałowego do  celów medycz-
nych, farmaceutycznych lub weterynaryjnych, Olejki do pielęgnacji 
skóry [lecznicze], Opłatki do leków do celów farmaceutycznych, Oso-
cze krwi, Papierosy beztytoniowe do  celów medycznych, Peelingi 
[preparaty] do użytku medycznego, Pianki antykoncepcyjne, Pijawki 
do celów medycznych, Płynne opatrunki w sprayu, Płyny dla psów, 
Płyny do  celów weterynaryjnych, Podłoże do  wzrostu komórek 
do hodowli komórek do celów medycznych, Pożywki do kości złożo-
ne z materiałów biologicznych do celów medycznych, Preparaty ami-
nokwasowe do  użytku medycznego, Preparaty aminokwasowe 
do celów weterynaryjnych, Preparaty bakteriologiczne do celów we-
terynaryjnych, Preparaty bakteriologiczne do  celów medycznych, 
Preparaty bakteryjne do  celów medycznych lub weterynaryjnych, 
Preparaty bakteryjne do celów weterynaryjnych, Preparaty bakteryj-
ne do celów medycznych, Preparaty biochemiczne do celów wetery-
naryjnych, Preparaty biochemiczne do użytku medycznego, Prepa-
raty chemiczne do  celów medycznych, Preparaty chemiczne 
do celów weterynaryjnych, Preparaty do dezynfekcji strzyków [dip-
pingu wymion] krów mlecznych, Preparaty do irygacji do celów me-
dycznych, Preparaty do  kąpieli do  celów medycznych, Preparaty 
do kąpieli, lecznicze, Preparaty do  lewatywy, Preparaty do produkcji 
napojów leczniczych, Preparaty do stosowania w naturopatii, Prepara-
ty enzymatyczne do  celów medycznych, Preparaty enzymatyczne 
do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do użytku we-
terynaryjnego, Preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, Preparaty far-
maceutyczne zawierające komórki macierzyste, Preparaty i substancje 
weterynaryjne, Preparaty kantarydowe do  użytku weterynaryjnego, 
Preparaty kantarydowe do  użytku medycznego, Preparaty lecznicze 
do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze zawierające glinę, Prepara-
ty medyczne, Preparaty mentolowe do kąpieli parowej dla niemowląt, 
Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty na bazie mikro-
organizmów do celów medycznych, Preparaty paracetamolu do zasto-
sowania doustnego, Preparaty paracetamolu do podawania dożylne-
go, Preparaty paracetamolu o zmodyfikowanym uwalnianiu, Preparaty 
radiofarmaceutyczne do celów diagnostycznych, Preparaty rehydrata-
cyjne, Preparaty sanitarne do celów weterynaryjnych, Preparaty tera-
peutyczne do kąpieli, Preparaty weterynaryjne, Preparaty witaminowe 
i mineralne, Preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, Preparaty 
z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, Preparaty z pierwiastka-
mi śladowymi dla zwierząt, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla 
ludzi, Preparaty zawierające metioninę, Preparaty zawierające pantenol 
do  użytku medycznego, Preparaty zawierające szczepionkę doustną, 
Preparaty zawierające tryptofan, Preparaty zawierające trychomycy-

nę, Produkty uboczne z procesu przeróbki ziarn zbóż do celów me-
dycznych, Proszek perłowy do  celów medycznych, Proszek z  kory 
do użytku medycznego, Proszek z kory do użytku weterynaryjnego, 
Przenośne apteczki pierwszej pomocy, Przeszczepy naczyniowe 
[żywe tkanki], Rad do celów medycznych, Rozpuszczalniki do usuwa-
nia plastrów samoprzylepnych, Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, 
Sekwencje kwasów nukleinowych do celów medycznych i weteryna-
ryjnych, Serum kojące dla skóry [lecznicze], Serum łagodzące do skó-
ry [lecznicze], Składniki krwi, Sole do kąpieli do celów medycznych, 
Sole do kąpieli mineralnych, Sole mineralne do kąpieli, Sole wód mi-
neralnych, Spoiwa do kopyt zwierzęcych, Sperma do sztucznego za-
płodnienia, Środki aktywujące czynność komórkową do celów me-
dycznych, Środki antyporostowe na  wody morskie, Środki 
do  dostarczania leków w  postaci jadalnych opłatków do  owijania 
farmaceutyków w  proszku, Środki do  zwalczania mikrobów, Środki 
hemostatyczne w  sztyfcie, Środki leczące chorobę popromienną, 
Środki na odciski, Środki nawilżające do celów chirurgicznych, Środki 
nawilżające do użytku medycznego, Środki odstraszające insekty dla 
psów, Środki odtoksyczniające z chloru do celów medycznych, Środ-
ki odtruwające z arszeniku do celów medycznych, Środki odtruwają-
ce z  benzenu do  celów medycznych, Środki sercowo-naczyniowe 
do celów medycznych, Środki wabiące dla zwierząt domowych, Sub-
stancje pobudzające łaknienie dla zwierząt, Substancje radioaktywne 
do celów medycznych, Substancje radioaktywne zamknięte do celów 
medycznych, Substytuty krwi, Suplementy do karm do celów wetery-
naryjnych, Suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafar-
maceutyczne stosowane profilaktycznie i  dla rekonwalescentów, 
Świece do uszu do celów leczniczych, Świeczki do masażu do celów 
terapeutycznych, Szampony lecznicze, Szczepionki, Szczepionki dla 
ludzi, Sztyfty kaustyczne, Sztyfty łagodzące ból głowy, Tiomersal 
do celów medycznych, Tlen do celów medycznych, Tlen stały do użyt-
ku medycznego, Tłuszcz dojarski [maść do  pielęgnacji wymion oraz 
skóry ludzkiej], Tłuszcze do  celów medycznych, Tłuszcze do  celów 
medycznych lub weterynaryjnych, Tłuszcze do  celów weterynaryj-
nych, Toniki lecznicze do skóry, Trucizny bakteryjne, Trypsyny do ce-
lów medycznych, Ureaza do celów medycznych, Wazelina do celów 
medycznych lub weterynaryjnych, Węgiel aktywny do adsorpcji tok-
syn do  celów medycznych, Woda morska do  kąpieli leczniczych, 
Woda termalna, Woda utleniona do celów medycznych, Woda źró-
dlana do  celów medycznych, Wody mineralne do  celów medycz-
nych, Wskaźniki biologiczne do monitorowania procesów sterylizacji 
do  celów medycznych lub weterynaryjnych, Wskaźniki radioizoto-
pów do celów terapeutycznych lub diagnostycznych, Wstępnie wy-
pełnione strzykawki do  celów medycznych, Wypełnienia skóry 
do wstrzykiwania, Żelatyna do celów medycznych, Żele do masażu 
do celów medycznych, Zestalone gazy do celów medycznych, Zioło-
we maści na rany na skórze dla zwierząt domowych, Ziołowe maści 
zapobiegające swędzeniu dla zwierząt domowych, Żwir jako środek 
wspomagający trawienie dla ptaków, Żywe komórki do celów wete-
rynaryjnych 
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(732) GOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MUCOLACTI
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty 
do czyszczenia i odświeżania, Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Środ-
ki toaletowe, Wosk krawiecki i szewski, Preparaty toaletowe, 5 Prepa-
raty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Preparaty i artykuły 
dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Preparaty 
i  artykuły do  tępienia szkodników, Preparaty i  artykuły higieniczne, 
Suplementy diety i  preparaty dietetyczne, Farmaceutyki i  naturalne 
środki lecznicze, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i apli-
katory, Preparaty i  materiały diagnostyczne, Żywe narządy i  tkanki 
do celów chirurgicznych, Aerozole chłodzące do celów medycznych, 
Alkohol do nacierania, Alkohol leczniczy, Ałun w sztyfcie, Antybiotyki 
dla ryb, Apteczki pierwszej pomocy sprzedawane z  wyposażeniem, 
Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Apteczki pierwszej pomocy 
do  użytku domowego, Balsamy do  pielęgnacji pupy niemowlęcia 
do  celów medycznych, Barwniki chirurgiczne, Biologiczne hodowle 
tkanek do celów medycznych, Biologiczne hodowle tkanek do celów 
weterynaryjnych, Biologiczne preparaty do celów medycznych, Biolo-
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giczne preparaty do celów weterynaryjnych, Borowina do kąpieli, Bo-
rowina lecznicza, Butle z tlenem, napełnione, przeznaczone do celów 
medycznych, Cement chirurgiczny, Cement kostny do  celów chirur-
gicznych i ortopedycznych, Cement kostny do celów chirurgicznych, 
Cement kostny do celów medycznych, Cement kostny do celów orto-
pedycznych, Chemiczne środki antykoncepcyjne, Chromatograficzne 
kolumny do  celów medycznych, Cukier mleczny do  celów medycz-
nych [laktoza], Dekstryny do użytku farmaceutycznego, Dodatki anty-
biotykowe do pasz dla zwierząt, Dodatki do paszy do celów medycz-
nych, Dodatki odżywcze do celów weterynaryjnych, Dodatki lecznicze 
do pożywienia zwierząt, Doustne sole nawadniające, Dożylne ciecze 
do nawadniania, odżywiania i podawania preparatów farmaceutycz-
nych, Drożdże do celów medycznych, weterynaryjnych lub farmaceu-
tycznych, Ekstrakty z drożdży do celów medycznych, weterynaryjnych 
lub farmaceutycznych, Ekstrakty z kory do użytku medycznego, Eks-
trakty z  kory do  użytku weterynaryjnego, Elementy radioaktywne 
do  użytku medycznego, Enzymy do  celów medycznych, Enzymy 
do celów weterynaryjnych, Estry celulozy do celów farmaceutycznych, 
Etery celulozy do celów farmaceutycznych, Feromony, Frakcje białek 
krwi, Gąbki antykoncepcyjne, Gąbki z chemicznymi preparatami anty-
koncepcyjnymi, Gazy do celów medycznych, Gazy i mieszaniny gazów 
do użytku w obrazowaniu medycznym, Guma do żucia odświeżająca 
oddech do  celów leczniczych, Hemoglobina, Izotopy do  celów me-
dycznych, Hormony radioterapeutyczne, Jednorazowe pieluchy dla 
zwierząt domowych, Kąpiele tlenowe, Kąpiele w płynie odkażającym 
dla zwierząt [preparaty], Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kapsuł-
ki do celów leczniczych, Kapsułki na farmaceutyki sprzedawane bez 
zawartości, Kapsułki na  lekarstwa, Kleje chirurgiczne, Kleje do  przy-
mocowywania protez, Kleje medyczne do wiązania tkanek wewnętrz-
nych, Kleje medyczne do wiązania ran, Kolagen do celów medycznych, 
Kolodium do celów farmaceutycznych, Komórki macierzyste do celów 
weterynaryjnych, Komórki macierzyste do  celów medycznych, Ko-
mórki rekonstytuowane do zabiegów klinicznych w zakresie pielęgna-
cji skóry, Komórki rekonstytuowane do zabiegów medycznych w za-
kresie pielęgnacji skóry, Kremy na wymiona do użytku w rolnictwie, 
Krew do  celów medycznych, Krew pępowinowa, Krew pępowinowa 
do celów medycznych, Krople do oczu, Lecznicze oliwki dla niemow-
ląt, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny po gole-
niu, Lecznicze preparaty do  ochrony przeciwsłonecznej, Lecznicze 
preparaty toaletowe, Lecznicze suche szampony, Lecznicze świece 
do  masażu, Lecznicze szampony, Lecznicze szampony dla zwierząt 
domowych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki przeciwgorączkowe, 
Leki uśmierzające ból do celów weterynaryjnych, Leki weterynaryjne, 
Lubrykanty do celów medycznych, Materiały do chirurgicznych opa-
trunków gipsowych, Materiały radioaktywne do celów medycznych, 
Mieszane preparaty biologiczne do celów medycznych, Mieszanki ga-
zowe do użytku medycznego, Mineralne preparaty spożywcze do ce-
lów medycznych, Nasączone chusteczki lecznicze, Nasienie zwierząt, 
Nasienie zwierząt do  sztucznej inseminacji, Natłuszczony papier 
do celów medycznych, Nośniki uwalniające leki w postaci rozpuszczal-
nych warstw ułatwiających uwalnianie preparatów farmaceutycz-
nych, Nośniki uwalniające leki ułatwiające uwalnianie preparatów far-
maceutycznych, Nośniki uwalniające leki w  postaci powłoczek 
tabletek ułatwiających uwalnianie preparatów farmaceutycznych, 
Odczynniki do użytku medycznego, Odczynniki stosowane w gene-
tycznej diagnostyce weterynaryjnej, Odczynniki stosowane w gene-
tycznej diagnostyce medycznej, Odświeżacze oddechu do celów me-
dycznych, Olej rycynowy jako substancja powlekająca do produktów 
farmaceutycznych, Olejek z drzewa sandałowego do celów medycz-
nych, farmaceutycznych lub weterynaryjnych, Olejki do  pielęgnacji 
skóry [lecznicze], Opłatki do leków do celów farmaceutycznych, Oso-
cze krwi, Papierosy beztytoniowe do  celów medycznych, Peelingi 
[preparaty] do użytku medycznego, Pianki antykoncepcyjne, Pijawki 
do  celów medycznych, Płynne opatrunki w  sprayu, Płyny dla psów, 
Płyny do celów weterynaryjnych, Podłoże do wzrostu komórek do ho-
dowli komórek do celów medycznych, Pożywki do kości złożone z ma-
teriałów biologicznych do celów medycznych, Preparaty aminokwa-
sowe do  użytku medycznego, Preparaty aminokwasowe do  celów 
weterynaryjnych, Preparaty bakteriologiczne do  celów weterynaryj-
nych, Preparaty bakteriologiczne do  celów medycznych, Preparaty 
bakteryjne do  celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty 
bakteryjne do celów weterynaryjnych, Preparaty bakteryjne do celów 
medycznych, Preparaty biochemiczne do  celów weterynaryjnych, 
Preparaty biochemiczne do użytku medycznego, Preparaty chemicz-
ne do celów medycznych, Preparaty chemiczne do celów weteryna-

ryjnych, Preparaty do dezynfekcji strzyków [dippingu wymion] krów 
mlecznych, Preparaty do  kąpieli do  celów medycznych, Preparaty 
do irygacji do celów medycznych, Preparaty do kąpieli, lecznicze, Pre-
paraty do lewatywy, Preparaty do produkcji napojów leczniczych, Pre-
paraty do stosowania w naturopatii, Preparaty enzymatyczne do ce-
lów medycznych, Preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, 
Preparaty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, Preparaty far-
maceutyczne dla zwierząt, Preparaty farmaceutyczne zawierające ko-
mórki macierzyste, Preparaty i  substancje weterynaryjne, Preparaty 
kantarydowe do  użytku weterynaryjnego, Preparaty kantarydowe 
do użytku medycznego, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, 
Preparaty lecznicze zawierające glinę, Preparaty medyczne, Prepara-
ty mentolowe do kąpieli parowej dla niemowląt, Preparaty mineral-
ne do  celów medycznych, Preparaty na  bazie mikroorganizmów 
do  celów medycznych, Preparaty paracetamolu do  zastosowania 
doustnego, Preparaty paracetamolu do podawania dożylnego, Pre-
paraty paracetamolu o zmodyfikowanym uwalnianiu, Preparaty ra-
diofarmaceutyczne do celów diagnostycznych, Preparaty rehydrata-
cyjne, Preparaty sanitarne do  celów weterynaryjnych, Preparaty 
terapeutyczne do kąpieli, Preparaty weterynaryjne, Preparaty witami-
nowe i mineralne, Preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, 
Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, Preparaty 
z  pierwiastkami śladowymi dla zwierząt, Preparaty z  pierwiastkami 
śladowymi dla ludzi, Preparaty zawierające metioninę, Preparaty za-
wierające pantenol do  użytku medycznego, Preparaty zawierające 
szczepionkę doustną, Preparaty zawierające tryptofan, Preparaty za-
wierające trychomycynę, Produkty uboczne z procesu przeróbki ziarn 
zbóż do celów medycznych, Proszek perłowy do celów medycznych, 
Proszek z kory do użytku medycznego, Proszek z kory do użytku we-
terynaryjnego, Przenośne apteczki pierwszej pomocy, Przeszczepy 
naczyniowe [żywe tkanki], Rad do celów medycznych, Rozpuszczalni-
ki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Roztwory soli do irygacji 
zatok i nosa, Sekwencje kwasów nukleinowych do celów medycznych 
i weterynaryjnych, Serum kojące dla skóry [lecznicze], Serum łagodzą-
ce do skóry [lecznicze], Składniki krwi, Sole do kąpieli do celów me-
dycznych, Sole do kąpieli mineralnych, Sole mineralne do kąpieli, Sole 
wód mineralnych, Sperma do  sztucznego zapłodnienia, Spoiwa 
do  kopyt zwierzęcych, Środki aktywujące czynność komórkową 
do celów medycznych, Środki antyporostowe na wody morskie, Środ-
ki do  dostarczania leków w  postaci jadalnych opłatków do  owijania 
farmaceutyków w  proszku, Środki do  zwalczania mikrobów, Środki 
hemostatyczne w  sztyfcie, Środki leczące chorobę popromienną, 
Środki na odciski, Środki nawilżające do celów chirurgicznych, Środki 
nawilżające do użytku medycznego, Środki odstraszające insekty dla 
psów, Środki odtoksyczniające z chloru do celów medycznych, Środki 
odtruwające z  arszeniku do  celów medycznych, Środki odtruwające 
z benzenu do celów medycznych, Środki sercowo-naczyniowe do ce-
lów medycznych, Środki wabiące dla zwierząt domowych, Substancje 
pobudzające łaknienie dla zwierząt, Substancje radioaktywne do ce-
lów medycznych, Substancje radioaktywne zamknięte do celów me-
dycznych, Substytuty krwi, Suplementy wzmacniające zawierające 
preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekon-
walescentów, Suplementy do karm do celów weterynaryjnych, Świe-
ce do uszu do celów leczniczych, Świeczki do masażu do celów tera-
peutycznych, Szampony lecznicze, Szczepionki, Szczepionki dla ludzi, 
Sztyfty kaustyczne, Sztyfty łagodzące ból głowy, Tiomersal do celów 
medycznych, Tlen do  celów medycznych, Tlen stały do  użytku me-
dycznego, Tłuszcz dojarski [maść do pielęgnacji wymion oraz skóry 
ludzkiej], Tłuszcze do celów medycznych, Tłuszcze do celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, Tłuszcze do celów weterynaryjnych, Toniki 
lecznicze do skóry, Trucizny bakteryjne, Trypsyny do celów medycz-
nych, Ureaza do celów medycznych, Wazelina do celów medycznych 
lub weterynaryjnych, Węgiel aktywny do adsorpcji toksyn do celów 
medycznych, Woda morska do  kąpieli leczniczych, Woda termalna, 
Woda utleniona do celów medycznych, Woda źródlana do celów me-
dycznych, Wody mineralne do  celów medycznych, Wskaźniki biolo-
giczne do  monitorowania procesów sterylizacji do  celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, Wskaźniki radioizotopów do  celów 
terapeutycznych lub diagnostycznych, Wstępnie wypełnione strzy-
kawki do  celów medycznych, Wypełnienia skóry do  wstrzykiwania, 
Żelatyna do celów medycznych, Żele do masażu do celów medycz-
nych, Zestalone gazy do celów medycznych, Ziołowe maści na rany 
na skórze dla zwierząt domowych, Ziołowe maści zapobiegające swę-
dzeniu dla zwierząt domowych, Żwir jako środek wspomagający tra-
wienie dla ptaków, Żywe komórki do celów weterynaryjnych 
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(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty 
do  czyszczenia i  odświeżania, Preparaty do  pielęgnacji zwierząt, 
Środki toaletowe, Wosk krawiecki i  szewski, Preparaty toaletowe, 5 
Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Preparaty i ar-
tykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do  czyszczenia zębów, 
Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Preparaty i artykuły hi-
gieniczne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i ar-
tykuły dentystyczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Opa-
trunki medyczne, materiały opatrunkowe i  aplikatory, Preparaty 
i  materiały diagnostyczne, Żywe narządy i  tkanki do  celów chirur-
gicznych, Aerozole chłodzące do celów medycznych, Alkohol do na-
cierania, Alkohol leczniczy, Ałun w sztyfcie, Antybiotyki dla ryb, Ap-
teczki pierwszej pomocy sprzedawane z  wyposażeniem, Apteczki 
pierwszej pomocy, wyposażone, Apteczki pierwszej pomocy 
do  użytku domowego, Balsamy do  pielęgnacji pupy niemowlęcia 
do celów medycznych, Barwniki chirurgiczne, Biologiczne hodowle 
tkanek do celów medycznych, Biologiczne hodowle tkanek do celów 
weterynaryjnych, Biologiczne preparaty do celów medycznych, Bio-
logiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Borowina do kąpieli, 
Borowina lecznicza, Butle z tlenem, napełnione, przeznaczone do ce-
lów medycznych, Cement chirurgiczny, Cement kostny do celów chi-
rurgicznych i  ortopedycznych, Cement kostny do  celów chirurgicz-
nych, Cement kostny do celów medycznych, Cement kostny do celów 
ortopedycznych, Chemiczne środki antykoncepcyjne, Chromatogra-
ficzne kolumny do celów medycznych, Cukier mleczny do celów me-
dycznych [laktoza], Dekstryny do użytku farmaceutycznego, Dodatki 
antybiotykowe do pasz dla zwierząt, Dodatki do paszy do celów me-
dycznych, Dodatki lecznicze do  pożywienia zwierząt, Dodatki od-
żywcze do celów weterynaryjnych, Doustne sole nawadniające, Do-
żylne ciecze do  nawadniania, odżywiania i  podawania preparatów 
farmaceutycznych, Drożdże do celów medycznych, weterynaryjnych 
lub farmaceutycznych, Ekstrakty z  drożdży do  celów medycznych, 
weterynaryjnych lub farmaceutycznych, Ekstrakty z kory do użytku 
medycznego, Ekstrakty z kory do użytku weterynaryjnego, Elementy 
radioaktywne do  użytku medycznego, Enzymy do  celów medycz-
nych, Enzymy do  celów weterynaryjnych, Estry celulozy do  celów 
farmaceutycznych, Etery celulozy do celów farmaceutycznych, Fero-
mony, Frakcje białek krwi, Gąbki antykoncepcyjne, Gąbki z chemicz-
nymi preparatami antykoncepcyjnymi, Gazy do celów medycznych, 
Gazy i  mieszaniny gazów do  użytku w  obrazowaniu medycznym, 
Guma do żucia odświeżająca oddech do celów leczniczych, Hemo-
globina, Hormony radioterapeutyczne, Izotopy do  celów medycz-
nych, Jednorazowe pieluchy dla zwierząt domowych, Kąpiele tleno-
we, Kąpiele w płynie odkażającym dla zwierząt [preparaty], Kapsułki 
do celów farmaceutycznych, Kapsułki do celów leczniczych, Kapsułki 
na farmaceutyki sprzedawane bez zawartości, Kapsułki na lekarstwa, 
Kleje chirurgiczne, Kleje do przymocowywania protez, Kleje medycz-
ne do wiązania tkanek wewnętrznych, Kleje medyczne do wiązania 
ran, Kolagen do celów medycznych, Kolodium do celów farmaceu-
tycznych, Komórki macierzyste do celów weterynaryjnych, Komórki 
macierzyste do  celów medycznych, Komórki rekonstytuowane 
do  zabiegów klinicznych w  zakresie pielęgnacji skóry, Komórki re-
konstytuowane do  zabiegów medycznych w  zakresie pielęgnacji 
skóry, Kremy na wymiona do użytku w rolnictwie, Krew do celów me-
dycznych, Krew pępowinowa, Krew pępowinowa do celów medycz-
nych, Krople do oczu, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecznicze pły-
ny do  przemywania oczu, Lecznicze płyny po  goleniu, Lecznicze 
preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Lecznicze preparaty toale-
towe, Lecznicze suche szampony, Lecznicze świece do masażu, Lecz-
nicze szampony, Lecznicze szampony dla zwierząt domowych, Leki 
do celów weterynaryjnych, Leki przeciwgorączkowe, Leki uśmierza-
jące ból do celów weterynaryjnych, Leki weterynaryjne, Lubrykanty 
do celów medycznych, Materiały do chirurgicznych opatrunków gip-
sowych, Materiały radioaktywne do  celów medycznych, Mieszane 
preparaty biologiczne do  celów medycznych, Mieszanki gazowe 
do  użytku medycznego, Mineralne preparaty spożywcze do  celów 
medycznych, Nasączone chusteczki lecznicze, Nasienie zwierząt, Na-
sienie zwierząt do sztucznej inseminacji, Natłuszczony papier do ce-

lów medycznych, Nośniki uwalniające leki w postaci rozpuszczalnych 
warstw ułatwiających uwalnianie preparatów farmaceutycznych, 
Nośniki uwalniające leki ułatwiające uwalnianie preparatów farma-
ceutycznych, Nośniki uwalniające leki w postaci powłoczek tabletek 
ułatwiających uwalnianie preparatów farmaceutycznych, Odczynniki 
do  użytku medycznego, Odczynniki stosowane w  genetycznej dia-
gnostyce weterynaryjnej, Odczynniki stosowane w genetycznej dia-
gnostyce medycznej, Odświeżacze oddechu do celów medycznych, 
Olej rycynowy jako substancja powlekająca do produktów farmaceu-
tycznych, Olejek z  drzewa sandałowego do  celów medycznych, far-
maceutycznych lub weterynaryjnych, Olejki do  pielęgnacji skóry 
[lecznicze], Opłatki do  leków do  celów farmaceutycznych, Osocze 
krwi, Papierosy beztytoniowe do celów medycznych, Peelingi [prepa-
raty] do użytku medycznego, Pianki antykoncepcyjne, Pijawki do ce-
lów medycznych, Płynne opatrunki w sprayu, Płyny dla psów, Płyny 
do celów weterynaryjnych, Podłoże do wzrostu komórek do hodowli 
komórek do celów medycznych, Pożywki do kości złożone z materia-
łów biologicznych do celów medycznych, Preparaty aminokwasowe 
do użytku medycznego, Preparaty aminokwasowe do celów wetery-
naryjnych, Preparaty bakteriologiczne do  celów weterynaryjnych, 
Preparaty bakteriologiczne do celów medycznych, Preparaty bakte-
ryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty bakteryj-
ne do  celów weterynaryjnych, Preparaty bakteryjne do  celów me-
dycznych, Preparaty biochemiczne do  celów weterynaryjnych, 
Preparaty biochemiczne do użytku medycznego, Preparaty chemicz-
ne do celów medycznych, Preparaty chemiczne do celów weteryna-
ryjnych, Preparaty do dezynfekcji strzyków [dippingu wymion] krów 
mlecznych, Preparaty do  irygacji do  celów medycznych, Preparaty 
do kąpieli do celów medycznych, Preparaty do kąpieli, lecznicze, Pre-
paraty do  lewatywy, Preparaty do  produkcji napojów leczniczych, 
Preparaty do  stosowania w  naturopatii, Preparaty enzymatyczne 
do celów medycznych, Preparaty enzymatyczne do celów weteryna-
ryjnych, Preparaty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, Pre-
paraty farmaceutyczne dla zwierząt, Preparaty farmaceutyczne za-
wierające komórki macierzyste, Preparaty i substancje weterynaryjne, 
Preparaty kantarydowe do użytku weterynaryjnego, Preparaty kanta-
rydowe do  użytku medycznego, Preparaty lecznicze do  pielęgnacji 
zdrowia, Preparaty lecznicze zawierające glinę, Preparaty medyczne, 
Preparaty mentolowe do  kąpieli parowej dla niemowląt, Preparaty 
mineralne do  celów medycznych, Preparaty na  bazie mikroorgani-
zmów do  celów medycznych, Preparaty paracetamolu do  zastoso-
wania doustnego, Preparaty paracetamolu do podawania dożylne-
go, Preparaty paracetamolu o  zmodyfikowanym uwalnianiu, 
Preparaty radiofarmaceutyczne do celów diagnostycznych, Prepara-
ty rehydratacyjne, Preparaty sanitarne do  celów weterynaryjnych, 
Preparaty terapeutyczne do kąpieli, Preparaty weterynaryjne, Prepa-
raty witaminowe i mineralne, Preparaty z mikroelementami dla ludzi 
i zwierząt, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, 
Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla zwierząt, Preparaty z pier-
wiastkami śladowymi dla ludzi, Preparaty zawierające metioninę, 
Preparaty zawierające pantenol do  użytku medycznego, Preparaty 
zawierające szczepionkę doustną, Preparaty zawierające tryptofan, 
Preparaty zawierające trychomycynę, Produkty uboczne z  procesu 
przeróbki ziarn zbóż do celów medycznych, Proszek perłowy do ce-
lów medycznych, Proszek z  kory do  użytku medycznego, Proszek 
z kory do użytku weterynaryjnego, Przenośne apteczki pierwszej po-
mocy, Przeszczepy naczyniowe [żywe tkanki], Rad do celów medycz-
nych, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Roz-
twory soli do irygacji zatok i nosa, Sekwencje kwasów nukleinowych 
do  celów medycznych i  weterynaryjnych, Serum kojące dla skóry 
[lecznicze], Serum łagodzące do  skóry [lecznicze], Składniki krwi, 
Sole do kąpieli do celów medycznych, Sole do kąpieli mineralnych, 
Sole mineralne do kąpieli, Sole wód mineralnych, Sperma do sztucz-
nego zapłodnienia, Spoiwa do kopyt zwierzęcych, Środki aktywujące 
czynność komórkową do celów medycznych, Środki antyporostowe 
na wody morskie, Środki do dostarczania leków w postaci jadalnych 
opłatków do owijania farmaceutyków w proszku, Środki do zwalcza-
nia mikrobów, Środki hemostatyczne w sztyfcie, Środki leczące cho-
robę popromienną, Środki na  odciski, Środki nawilżające do  celów 
chirurgicznych, Środki nawilżające do  użytku medycznego, Środki 
odstraszające insekty dla psów, Środki odtoksyczniające z  chloru 
do celów medycznych, Środki odtruwające z arszeniku do celów me-
dycznych, Środki odtruwające z  benzenu do  celów medycznych, 
Środki sercowo-naczyniowe do  celów medycznych, Środki wabiące 
dla zwierząt domowych, Substancje pobudzające łaknienie dla zwie-
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rząt, Substancje radioaktywne do  celów medycznych, Substancje 
radioaktywne zamknięte do  celów medycznych, Substytuty krwi, 
Suplementy do  karm do  celów weterynaryjnych, Suplementy 
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowa-
ne profilaktycznie i dla rekonwalescentów, Świece do uszu do celów 
leczniczych, Świeczki do masażu do celów terapeutycznych, Szam-
pony lecznicze, Szczepionki, Szczepionki dla ludzi, Sztyfty kaustycz-
ne, Sztyfty łagodzące ból głowy, Tiomersal do  celów medycznych, 
Tlen do  celów medycznych, Tlen stały do  użytku medycznego, 
Tłuszcz dojarski [maść do  pielęgnacji wymion oraz skóry ludzkiej], 
Tłuszcze do celów medycznych, Tłuszcze do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Tłuszcze do celów weterynaryjnych, Toniki leczni-
cze do  skóry, Trucizny bakteryjne, Trypsyny do  celów medycznych, 
Ureaza do celów medycznych, Wazelina do celów medycznych lub 
weterynaryjnych, Węgiel aktywny do adsorpcji toksyn do celów me-
dycznych, Woda morska do  kąpieli leczniczych, Woda termalna, 
Woda utleniona do celów medycznych, Woda źródlana do celów me-
dycznych, Wody mineralne do celów medycznych, Wskaźniki biolo-
giczne do  monitorowania procesów sterylizacji do  celów medycz-
nych lub weterynaryjnych, Wskaźniki radioizotopów do  celów 
terapeutycznych lub diagnostycznych, Wstępnie wypełnione strzy-
kawki do celów medycznych, Wypełnienia skóry do wstrzykiwania, 
Żelatyna do celów medycznych, Żele do masażu do celów medycz-
nych, Zestalone gazy do celów medycznych, Ziołowe maści na rany 
na  skórze dla zwierząt domowych, Ziołowe maści zapobiegające 
swędzeniu dla zwierząt domowych, Żwir jako środek wspomagający 
trawienie dla ptaków, Żywe komórki do celów weterynaryjnych 

(111) 356406 (220) 2022 02 17 (210) 539962
(151) 2022 08 26 (441) 2022 04 25
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 
USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vigo
(540) 

(591) zielony, biały, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 31 Karma dla zwierząt domowych, Karma dla psów, 
Karma dla kotów, Karmy i  pasze dla zwierząt, Napoje dla zwierząt, 
Ciastka dla zwierząt, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Artykuły jadal-
ne do żucia dla zwierząt, Kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domo-
wych, Wyściółka ścierna do  kuwety dla kota, Żwirek dla kota i  dla 
małych zwierząt, Ściółka dla zwierząt 

(111) 356407 (220) 2022 03 04 (210) 540586
(151) 2022 08 26 (441) 2022 04 04
(732) WRONA DOROTA EXTRAMED ZAOPATRZENIE MEDYCZNE, 
Radowo Małe (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) enferman!a REAL HERO FASHION 
(540) 

(591) fioletowy, zielony, szary
(531) 27 05 01, 29 01 13, 24 17 04
(510), (511) 10 Odzież ochronna do celów medycznych 

(111) 356408 (220) 2022 03 10 (210) 540787
(151) 2022 08 29 (441) 2022 05 02
(732) Lorenz Snack-World Holding GmbH, Hanower (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wolf Bergstrasse
(540) 

(531) 27 05 01, 26 01 01, 26 01 18
(510), (511) 29 Przekąski ziemniaczane wytłaczane, chipsy ziemnia-
czane, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, przekąski ziemnia-
czane, suszone owoce, przekąski na bazie owoców, rodzynki, prze-
kąski na bazie orzechów, orzechy suszone, orzechy prażone, orzechy 
pieczone, orzechy solone, orzechy przyprawione, orzechy prażone, 
orzechy preparowane, orzechy z przyprawami, powlekane orzeszki 
ziemne, powlekane orzechy laskowe, powlekane orzechy pistacjowe, 
mieszanki orzechów (do chrupania), suszone owoce, paluszki ziem-
niaczane, produkty strączkowe i  inne produkty zawierające skro-
bię, produkty warzywne do spożycia w postaci przekąsek, 30 Mąka 
ziemniaczana do żywności, produkty zbożowe, przekąski z granulek 
nieujęte w  innych klasach wytwarzane przez smażenie w  oleju lub 
innymi metodami gotowania, takimi jak konwekcja gorącym powie-
trzem lub w kuchence mikrofalowej, Produkty wypiekane, takie jak 
herbatniki solone, paluszki precle, herbatniki cebulowe lub serowe, 
Krakersy, Ciastka i herbatniki odpowiednie do długotrwałego prze-
chowywania, zwłaszcza twarde i miękkie herbatniki 

(111) 356409 (220) 2022 03 24 (210) 541363
(151) 2022 08 29 (441) 2022 05 02
(732) SELENA MARKETING INTERNATIONAL  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TYTAN INDUSTRY
(540) 

(591) granatowy, biały, szary
(531) 26 04 04, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 1 Kleje topliwe, Kleje do obróbki drewna do użytku prze-
mysłowego, Rozpuszczalniki do użytku w procesach produkcyjnych, 
Kleje poliuretanowe, Kleje i preparaty klejące przeznaczone dla prze-
mysłu, Kleje do użytku w przemyśle budowlanym 

(111) 356410 (220) 2022 03 30 (210) 541558
(151) 2022 08 26 (441) 2022 04 25
(732) KODANO SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Max&Joe
(540) 

(531) 27 05 01
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(510), (511) 9 Szkła korekcyjne, szkła do  okularów, oprawy okularo-
we, 35 Prowadzenie sklepu w tym sklepu internetowego w zakresie: 
szkła kontaktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła korekcyj-
ne, oprawki do  okularów, szkła do  okularów, okulary, binokle, Pro-
wadzenie hurtowni oraz sprzedaż wysyłkowa w zakresie: szkła kon-
taktowe, pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła korekcyjne, oprawki 
do okularów, szkła do okularów, okulary, binokle 

(111) 356411 (220) 2022 04 11 (210) 541830
(151) 2022 08 26 (441) 2022 05 09
(732) NATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NATURAL HOME SPA
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 04
(510), (511) 3 Maski do  ciała w  płynie [do  użytku kosmetycznego], 
Kosmetyczne peelingi do ciała, Peelingi do twarzy [kosmetyki], Nie-
lecznicze kremy do  stóp, Kremy, emulsje i  żele nawilżające, Emul-
sje do ciała, Olejki i płyny do masażu, Pieniące się płyny do kąpieli, 
Płyny do  aromaterapii, Płyny do  mycia twarzy [kosmetyki], Płyny 
do  oczyszczania skóry, Płyny do  pielęgnacji skóry [kosmetyki], Pły-
ny do włosów, Płyny pielęgnacyjne, Żele do użytku kosmetycznego, 
Oliwki do kąpieli, Kremy i balsamy kosmetyczne, Maseczki do skóry 
[kosmetyki], Maseczki do  twarzy i  ciała, Kosmetyki w  formie spro-
szkowanej [pudry], Mydła, Mydła kosmetyczne, Mydła toaletowe, 
Mydła do pielęgnacji ciała, Mydła w płynie do kąpieli, Nielecznicze 
koncentraty do  kąpieli, Nielecznicze płyny do  kąpieli, Pianka pod 
prysznic i do kąpieli, Preparaty do kąpieli i pod prysznic, Sole do ką-
pieli, Żel pod prysznic i do kąpieli, Preparaty do higieny intymnej lub 
do  celów dezodorujących [przybory toaletowe], Środki czyszczące 
do  higieny intymnej, nielecznicze, Mieszanki do  rozjaśniania skóry 
[kosmetyki], Preparaty do rozjaśniania skóry, Kosmetyki i preparaty 
kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, Środ-
ki do  pielęgnacji włosów, Preparaty do  pielęgnacji włosów, Kremy 
do utrwalania fryzury, Żele do utrwalania fryzury, Woski do układania 
włosów, Brylantyna, Preparaty do  mycia włosów, Suche szampony, 
Szampony, Odżywki do włosów, Odżywki pielęgnacyjne do włosów, 
Kadzidełka, Zapachy, Zapachy do ciała, 4 Świece zapachowe, Zapa-
chowe świece aromaterapeutyczne, 21 Gąbki do kąpieli, 24 Rękawi-
ce kąpielowe, 30 Herbaty, Herbaty owocowe, Herbaty ziołowe [napa-
ry], Herbaty aromatyzowane [inne niż do celów leczniczych], Herbaty 
ziołowe, inne niż do celów leczniczych 

(111) 356412 (220) 2022 04 12 (210) 541920
(151) 2022 08 29 (441) 2022 05 09
(732) LENART BARBARA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Angel Clinic
(510), (511) 44 Higiena i pielęgnacja urody, Usługi gabinetów odchu-
dzania, Usługi laserowego usuwania owłosienia, Usługi w zakresie la-
serowego odmładzania skóry, Wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami 
do celów kosmetycznych, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz 
i ciało, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi w za-
kresie zabiegów upiększających 

(111) 356413 (220) 2022 04 12 (210) 541928
(151) 2022 08 29 (441) 2022 05 09
(732) FADROMA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŁK 4

(510), (511) 7 Maszyny kopalniane, maszyny budowlane, maszyny 
rolnicze, maszyny do  robót ziemnych, ładowcze, ładowarki, kopar-
ki mechaniczne, podnośniki, silniki hydrauliczne, części składowe 
do maszyn kopalnianych, budowlanych, rolniczych, maszyn do robót 
ziemnych, Wózki, wózki kopalniane, wózki podnośnikowe, 12 Części 
składowe do pojazdów, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, ha-
mulce pojazdów, koła pojazdów, 37 Naprawy maszyn kopalnianych, 
budowlanych, rolniczych, maszyn do robót ziemnych, wózków, wy-
pożyczanie maszyn kopalnianych, budowlanych, rolniczych, maszyn 
do robót ziemnych, wózków 

(111) 356414 (220) 2022 04 12 (210) 541931
(151) 2022 08 29 (441) 2022 05 09
(732) CLASSCARS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Studzianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Class CARS
(540) 

(591) złoty
(531) 01 01 02, 18 01 21, 27 05 01, 29 01 02
(510), (511) 35 Usługi importowo-eksportowe, Administrowanie 
sprzedażą, Doradztwo w  zakresie działalności gospodarczej doty-
czące zakładania przedstawicielstw handlowych zajmujących się 
sprzedażą samochodów, Dostarczanie informacji za pośrednictwem 
internetu na  temat sprzedaży samochodów, Marketing handlowy 
[inny niż sprzedaż], Konsultacje w zakresie technik sprzedaży i pro-
gramów sprzedaży, Negocjowanie umów kupna i  sprzedaży towa-
rów, Pośrednictwo w  kontraktach na  kupno i  sprzedaż produktów, 
Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towa-
rów, Reklamowanie samochodów na  sprzedaż za  pośrednictwem 
Internetu, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  pojazdami, 39 
Fracht [przewóz towarów], Przewóz samochodami ciężarowymi, 
Usługi przewozu towarów drogą morską, Usługi przewoźnika 

(111) 356415 (220) 2022 04 14 (210) 542035
(151) 2022 08 29 (441) 2022 05 09
(732) BUNGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszwica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tasty Story
(540) 

(591) biały, zielony, czarny
(531) 26 01 15, 26 01 18, 26 11 01, 26 11 12, 29 01 13
(510), (511) 29 Pasty warzywne, Warzywne pasty do smarowania, Pa-
sty do smarowania na bazie warzyw, Pasty na bazie roślin strączko-
wych, Margaryna 
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(111) 356416 (220) 2022 04 18 (210) 542088
(151) 2022 08 29 (441) 2022 05 09
(732) INERGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Opacz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIRGO
(540) 

(591) czarny, czerwony
(531) 01 15 03, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 Baterie akumulatorowe litowe, Baterie akumulatoro-
we do  mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych, Baterie, Ogniwa 
i  baterie elektryczne, Ogniwa i  baterie suche, Baterie elektryczne 
do pojazdów, Baterie litowe, Baterie litowo-jonowe, Kable do bate-
rii, Ładowarki baterii elektrycznych, Ładowarki do baterii, Ładowarki 
do baterii do laptopów, Ładowarki do baterii do tabletów, Ładowar-
ki do  baterii słonecznych, Akumulatory do  pojazdów, Akumulatory 
do pojazdów elektrycznych, Akumulatory, elektryczne, do pojazdów, 
Akumulatory do projektorów, Akumulatory energii fotowoltaicznej, 
Elektryczne akumulatory do  zasilania pojazdów elektrycznych, Ła-
dowarki dla akumulatorów, Skrzynki akumulatorowe, Urządzenia 
do  ładowania akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulatory), 
Urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych 

(111) 356417 (220) 2022 02 14 (210) 539854
(151) 2022 08 22 (441) 2022 04 25
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EXACTOR
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do  celów 
medycznych, Substancje dietetyczne do  celów leczniczych, Su-
plementy diety, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
do  celów zdrowotnych, Żywność dla niemowląt, Zioła lecznicze, 
ekstrakty roślinne o  przeznaczeniu leczniczym, Wyroby medyczne 
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, 
proszków, pianek, aerozoli, gum, lizaków 

(111) 356418 (220) 2022 02 14 (210) 539855
(151) 2022 08 22 (441) 2022 04 25
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EXACTORIS
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do  celów 
medycznych, Substancje dietetyczne do  celów leczniczych, Su-
plementy diety, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
do  celów zdrowotnych, Żywność dla niemowląt, Zioła lecznicze, 
ekstrakty roślinne o  przeznaczeniu leczniczym, Wyroby medyczne 
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, 
proszków, pianek, aerozoli, gum, lizaków 

(111) 356419 (220) 2022 03 25 (210) 541202
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) RAIMANN ANNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEDYSTACJA
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne do pobrania, Podcasty, Podca-
sty do  pobrania, Aplikacje mobilne, Aplikacje komputerowe do  po-
brania, Programy komputerowe, 41 Tworzenie podcastów, Tworze-
nie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Doradztwo 
zawodowe i  coaching, Coaching w  zakresie życia osobistego [life 
coaching], Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w  dziedzinie life co-
achingu, Usługi edukacyjne dotyczące medytacji, Nauczanie praktyk 
medytacyjnych, Trening medytacji, Usługi trenerskie, Trening rozwoju 
osobistego, Organizacja szkoleń, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], 
Kursy samoświadomości [szkolenia], Kursy szkoleniowe w  zakresie 

rozwoju osobistego, Prowadzenie kursów, seminariów i  warsztatów, 
Organizacja i  przeprowadzanie warsztatów i  seminariów w  zakresie 
samoświadomości, Usługi edukacyjne związane z Jogą, Pisanie i pu-
blikowanie tekstów, Innych niż teksty reklamowe, Usługi edukacyjne 
w zakresie rozwoju duchowego, Usługi edukacyjne dotyczące medy-
tacji, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Usługi wydawnicze, 
Udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośred-
nictwem strony Internetowej online, Udostępnianie filmów online 
nie do pobrania, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia 

(111) 356420 (220) 2022 03 29 (210) 541219
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 09
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) REMEDIO
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne 
do  zastosowania doustnego, Suplementy diety, Suplementy diety 
w postaci kapsułek, tabletek i zawiesin, Dietetyczna żywność przy-
stosowana do  celów medycznych, Dietetyczne substancje przysto-
sowane do  celów medycznych, Dodatki witaminowe i  mineralne, 
Leki, Wyroby medyczne w postaci tabletek, kapsułek i zawiesin 

(111) 356421 (220) 2022 03 22 (210) 541317
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 02
(732) PANAS MAREK STOLARZ PANAS, Strzelce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PANAS SCHODY PODŁOGI DRZWI
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 6 Schody metalowe, 19 Schody niemetalowe, Podłogi 
drewniane parkietowe, Podłogi drewniane, Drewniane podłogi par-
kietowe, Drewniane podłogi sportowe, Podłogi z  drewna, Podłogi 
z twardego drewna, Podłogi niemetalowe, Schody (stopnie) nieme-
talowe, Niemetalowe pokrycia na schody, 20 Meble 

(111) 356422 (220) 2022 04 06 (210) 541740
(151) 2022 08 23 (441) 2022 05 02
(732) KAMSOFT SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pharmind
(540) 

(591) granatowy, zielony
(531) 29 01 12, 27 05 01
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci kom-
puterowej, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketin-
gu, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie progra-
mów lojalnościowych, Usługi marketingowe, 42 Usługi w  zakresie 
technologii informacyjnych 

(111) 356423 (220) 2022 03 15 (210) 540952
(151) 2022 08 19 (441) 2022 04 11
(732) Waterdrop Microdrink GmbH, Wiedeń (AT)
(540) (znak słowny)
(540) WATERDROP
(510), (511) 5 Dodatki witaminowe, Tabletki witaminowe, Preparaty 
witaminowe, Musujące tabletki witaminowe, Napoje witaminizowa-
ne, 6 Kapsle uszczelniające z metalu, Zamknięcia z metalu, Zamknię-
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cia butelek z metalu, 9 Urządzenia optyczne i/lub elektromagnetycz-
ne i/lub elektryczne do  określania poziomu napełnienia pojemnika 
zintegrowane z zamknięciami do pojemników (w tym zamknięciami 
śrubowymi), Sprzęt komunikacyjny (w  szczególności wyposażony 
w interfejs danych wykorzystujący transmisję radiową krótkiego za-
sięgu) do  wymiany danych ze  smartfonem, tabletem, komputerem 
lub podobnym urządzeniem zintegrowanym z zamknięciami do po-
jemników (w  tym zamknięciami śrubowymi), Aplikacje mobilne, 11 
Filtry do wody, Urządzenia do filtrowania wody, Membrany do filtro-
wania wody, Urządzenia do filtrowania wody do użytku domowego, 
Urządzenia do uzdatniania wody, Urządzenia do zmiękczania wody, 
Dozowniki schłodzonej wody oczyszczonej, Urządzenia wytwarza-
jące promieniowanie elektromagnetyczne do  dezynfekcji pojem-
ników i/lub do  dezynfekcji zawartości pojemników, Reflektory UVC 
do  oczyszczania cieczy, Generatory promieniowania ultrafioletowe-
go (UVC), Urządzenia do oczyszczania wody, Urządzenia do dezynfek-
cji wody, 21 Karafki, Kieliszki [naczynia do picia], Tumblery, Naczynia 
do picia, Butelki, Flakony szklane [pojemniki], Pojemniki termoizola-
cyjne na napoje, Termosy, Filiżanki do herbaty, Dzbanki do herbaty, 
Serwisy do herbaty [zastawa stołowa], Pojemniki na herbatę, 32 Na-
poje zawierające witaminy, Napoje bezalkoholowe, Preparaty do spo-
rządzania napojów, Esencje do sporządzania napojów, Pastylki do na-
pojów musujących, Proszki do przygotowania napojów 

(111) 356424 (220) 2022 04 05 (210) 541672
(151) 2022 08 29 (441) 2022 05 09
(732) ROWICKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pierre cardin
(540) 

(531) 01 15 24, 26 11 12, 26 13 25, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 08, 
27 05 17, 27 05 21
(510), (511) 16 Długopisy kolorowe, Długopisy z  brokatem do  ma-
teriałów piśmiennych, Kolorowe długopisy, Pióra i  długopisy, Pióra 
i  długopisy [artykuły biurowe], Pióra i  długopisy z  metali szlachet-
nych, Podstawki na długopisy i ołówki, Pojemniki na długopisy, Pu-
dełka na pióra i długopisy, Stojaki na pióra i długopisy, Tace na pióra 
i długopisy 

(111) 356425 (220) 2022 03 30 (210) 541570
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 02
(732) LORENS PAWEŁ G ROSSI GROUP, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRAViTY
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 9 Zegarki inteligentne, Paski do  zegarków do  przekazy-
wania danych smartfonom, Paski do  zegarków przekazujące dane 
do  innych urządzeń elektronicznych, Instrukcje obsługi w  formie 
elektronicznej, 14 Pudełka na zegarki cyfrowe, Etui na zegarki cyfro-
we, Ozdobne etui na zegarki, Bransolety i zegarki połączone, Zegarki 
cyfrowe z timerem automatycznym, Zegarki do użytku w sporcie, Ze-
garki na rękę z urządzeniami GPS, Zegarki sportowe, Zegarki z funkcją 
komunikacji na odległość, Zegarki z funkcją komunikacji bezprzewo-
dowej, Paski do zegarków wykonane z metalu, skóry lub plastiku, Paski 
do zegarków, Pudełka na smartwatche, 16 Instrukcje obsługi do użyt-
ku z zegarkami cyfrowymi, Instrukcje obsługi do użytku z zegarkami 
inteligentnymi, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywa-
nia z  papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Instrukcje obsługi 

do  użytku ze  smartwatchami, 35 Usługi sprzedaży detalicznej doty-
czące inteligentnych zegarków, Usługi sprzedaży hurtowej dotyczą-
ce inteligentnych zegarków, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące 
smartwatchów, Usługi sprzedaży hurtowej dotyczące smartwatchów 

(111) 356426 (220) 2022 03 02 (210) 540529
(151) 2022 07 28 (441) 2022 04 04
(732) WYSZKOWSKI BARTŁOMIEJ JAWA, Mysiadło (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NIEPARKI
(510), (511) 28 Gry 

(111) 356427 (220) 2022 03 11 (210) 540874
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) VELOXALPHA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VA VELOX ALPHA
(540) 

(591) seledynowy, turkusowy, granatowy
(531) 27 05 01, 27 05 05, 26 11 03, 26 11 12, 26 03 23, 29 01 13
(510), (511) 7 Automaty do  sprzedaży, Długopisy do  druku 3D, Dru-
karki 3D, Elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, 
Elektryczne otwieracze do  puszek, Elektryczne sokowirówki, Elek-
tryczne urządzenia do  obierania warzyw, Elektryczne wyciskacze 
do owoców do celów gospodarstwa domowego, Elektryczne zgrze-
warki do  tworzyw sztucznych [pakowanie], Etykieciarki, Krajalnice 
do chleba, Krajalnice elektryczne do sera, Krajalnice spiralne do wa-
rzyw, elektryczne, Maszynki do siekania mięsa, Maszyny do miesza-
nia, Maszyny do mineralizacji wody pitnej, Maszyny do mycia butelek, 
Maszyny do mycia ciśnieniowego, Maszyny do napełniania butelek, 
Maszyny do  przetwarzania tworzyw sztucznych, Maszyny do  wyra-
biania kiełbas, Maszyny do wytwarzania past spożywczych, Maszyny 
do  zamykania butelek, Maszyny kruszące, Maszyny kuchenne, elek-
tryczne, Młynki do  kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, Młynki 
do mielenia mąki [maszyny], Młynki do użytku domowego inne niż 
ręczne, Młynki kuchenne, elektryczne, Napełniarki, Podgrzewacze 
wody [części maszyn], Roboty kuchenne, elektryczne, Roboty prze-
mysłowe, Rozdrabniarki kuchenne, elektryczne, Silniki elektryczne 
inne niż do pojazdów lądowych, Silniki hydrauliczne, Sprzęgła, inne 
niż do pojazdów lądowych, Ubijaczki elektryczne do użytku domo-
wego, Ubijaki elektryczne, Ugniatarki mechaniczne, Urządzenia 
do  korkowania butelek, Urządzenia do  napowietrzania napojów, 
Urządzenia do  napowietrzania wody, Urządzenia do  tarcia warzyw, 
Urządzenia elektromechaniczne do  przygotowywania żywności, 9 
Aplikacje komputerowe do pobrania, Czytniki [sprzęt do przetwarza-
nia danych], Czytniki kodów kreskowych, Dżojstiki do użytku z kom-
puterami, inne niż do gier wideo, Elektryczne urządzenia kontrolno
-sterujące, Interaktywne terminale z  ekranami dotykowymi, 
Komputery, Mechanizmy do  urządzeń uruchamianych monetami, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, Mikroprocesory, 
Neony reklamowe, Optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki da-
nych, Pamięci komputerowe, Platformy oprogramowania komputero-
wego, nagrane lub do  pobrania, Programy komputerowe [oprogra-
mowanie do pobrania], Programy komputerowe nagrane, Programy 
sterujące komputerowe, nagrane, Skanery [urządzenia do  przetwa-
rzania danych], Sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], Sprzęt 
komputerowy, Terminale do kart kredytowych, Układy scalone, Urzą-
dzenia do  odtwarzania dźwięku, Urządzenia do  przetwarzania da-
nych, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia do transmisji 
dźwięku, Urządzenia zdalnego sterowania, Znaki, świecące, 11 Chłod-
nie, Chłodziarki do  wina, elektryczne, Elektryczne zaparzacze 
do kawy, Frytownice elektryczne, Garnki termiczne, elektryczne, Go-
frownice elektryczne, Grill, Instalacje do chłodzenia mleka, Instalacje 
do  dystrybucji wody, Kuchenki mikrofalowe, Kuchenki mikrofalowe 
do  celów przemysłowych, Kuchenny (Sprzęt-) elektryczny, Lady 
chłodnicze, Lady podgrzewane, Lampy oświetleniowe, Maszyny 
do  sporządzania mleka sojowego, elektryczne, Maszyny do  wytwa-



Nr 46/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 49

rzania lodów, Maszyny i urządzenia do wytwarzania lodu, Parowary 
elektryczne, Piece [do wypalania, prażenia], Piece [urządzenia grzew-
cze], Piece do pieczenia, Podgrzewacze wody, Prasy do tortilli, elek-
tryczne, Szafy chłodnicze, Szybkowary, elektryczne, Tostery, Urządze-
nia chłodzące, Urządzenia do  chłodzenia napojów, Urządzenia 
do chłodzenia powietrza, Urządzenia do filtrowania wody, Urządzenia 
do  odwadniania żywności, elektryczne, Urządzenia do  ogrzewania, 
Urządzenia do  opiekania i  pieczenia, Urządzenia do  oświetlania 
za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], Urządzenia do pa-
lenia kawy, Urządzenia do pieczenia chleba, Urządzenia do pieczenia 
i  opiekania, Urządzenia do  prażenia owoców, Urządzenia do  schła-
dzania wody, Urządzenia do  smażenia gorącym powietrzem, Urzą-
dzenia do wytwarzania pary, Urządzenia elektryczne do ogrzewania, 
Urządzenia elektryczne do robienia jogurtu, Urządzenia grzewcze lub 
chłodnicze do wydawania gorących i zimnych napojów, Urządzenia 
i instalacje do gotowania, Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Urzą-
dzenia i  maszyny do  uzdatniania wody, Wielofunkcyjne urządzenia 
do  gotowania, Zamrażarki, Zasobniki pary, 20 Stoiska wystawowe, 
Szafki do przechowywania żywności, Wózki barowe ruchome do po-
dawania herbaty, 21 Buteleczki, Butelki, Butelki chłodnicze, Czajniczki 
do  herbaty, Dzbanki do  kawy, nieelektryczne, Dzbanki do  parzenia 
kawy nieelektryczne, Filtry do kawy nieelektryczne, Garnki kuchenne, 
Kruszarki do użytku kuchennego, nieelektryczne, Kubki, Kubki z pa-
pieru lub z tworzyw sztucznych, Kufle, Naczynia do mieszania koktajli 
[shakery], Naczynia na  napoje, Naczynia szklane do  napojów, Pod-
grzewacze świeczkowe, elektryczne i  nieelektryczne, Pojemniki ku-
chenne, Przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, Przybory 
do użytku w gospodarstwie domowym, Przybory kuchenne, Pudełka 
na herbatę, Pudełka na słodycze, Pudełka obiadowe, Pudełka szklane, 
Serwisy do herbaty, Serwisy do kawy [zastawa stołowa], Szklane na-
czynia do  picia, Szybkowary, nieelektryczne, do  gotowania, Tace 
do użytku domowego, Talerze, Talerze papierowe, Tarki do celów ku-
chennych, Termosy, Termosy do  napojów, Ubijaczki nieelektryczne 
do użytku domowego, Zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, 
29 Agar-agar do celów kulinarnych, Alginiany do celów kulinarnych, 
Aloes spożywczy, Anchois, nieżywe, Andouillette, Bekon, Białka jajek, 
Białko do celów kulinarnych, Biały ser z chudego mleka [quark], Bita 
śmietana, Bulgogi (koreańskie danie z  wołowiny), Bulion (Preparaty 
do  produkcji-), Cassoulet, Cebula konserwowana, Chipsy owocowe, 
Chipsy ziemniaczane, Choucroute garnie [kapusta kiszona garnirowa-
na], Confity z  kaczki, Czipsy o  niskiej zawartości tłuszczu, Czosnek 
(Konserwowy-), Daktyle, Drób, nieżywy, Dziczyzna, Dżem imbirowy, 
Dżemy, Ekstrakty alg do celów spożywczych, Ekstrakty mięsne, Enzy-
my mlekowe do celów spożywczych, Falafel, Fasolka konserwowa, Fi-
lety rybne, Flaki, Galaretki, Galaretki owocowe, Galarety mięsne, Gro-
szek konserwowy, Grzyby konserwowane, Guacamole [pasta 
z  awokado], Homary, nieżywe, Hot dogi w  cieście kukurydzianym, 
Hummus [pasta z ciecierzycy], Ikra rybia przetworzona, Imbir kandy-
zowany, Imbir marynowany, Imbir, konserwowany, Jadalne gniazda 
ptaków, Jadalne larwy mrówek, preparowane, Jadalne owady, nieży-
we, Jadalne suszone kwiaty, Jagody, konserwowane, Jaja, Jaja ślima-
cze jadalne, Jaja w  proszku, Jogurt, Kapusta kwaszona, Karczochy 
konserwowe, Kaszanka, Kawior, Kefir [napój mleczny], Kiełbaski 
do hotdogów, Kiełbaski w cieście, Kiszone warzywa [kimchi], Klej rybi 
spożywczy, Klipfisz [solony i suszony dorsz], Koktajle jajeczne bezal-
koholowe, Koktajle mleczne, Kompot żurawinowy, Kompozycje owo-
ców przetworzonych, Koncentraty na  bazie owoców przeznaczone 
do gotowania, Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do goto-
wania, Koncentraty rosołowe, Konserwowane ryby, Konserwowane 
warzywa, Konserwy rybne, Korniszony, Kotlety sojowe, Kotlety z tofu, 
Krążki z cebuli, Krem na bazie masła, Krewetki [nieżywe], Krewetki ró-
żowe [nieżywe], Krokiety, Kukurydza cukrowa, przetworzona, Kumys 
[napój mleczny], Kwaśna śmietana, Langusty, nieżywe, Lecytyna 
do celów kulinarnych, Łosoś, nieżywy, Łój Spożywczy, Małże (mięcza-
ki) nieżywe, Małże [nieżywe], Margaryna, Marmolada, Masło, Masło 
arachidowe, Masło kakaowe, Masło kokosowe [olej kokosowy], Miąższ 
owoców, Mięso i wędliny, Mięso konserwowane, Mięso liofilizowane, 
Mięso solone, Migdały mielone, Mleczne produkty, Mleko, Mleko al-
buminowe, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe do celów kulinarnych, 
Mleko migdałowe, Mleko migdałowe do  celów kulinarnych, Mleko 
owsiane, Mleko ryżowe, Mleko ryżowe do celów kulinarnych, Mleko 
skondensowane, Mleko sojowe, Mleko w proszku, Mleko z orzeszków 
ziemnych, Mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, Mrożo-
ne owoce, Nadziewane roladki z kapusty, Napoje mleczne z przewagą 
mleka, Napoje na bazie mleka kokosowego, Napoje na bazie mleka 

migdałowego, Napoje na bazie mleka orzechowego, Napoje zawiera-
jące bakterie kwasu mlekowego, Nasiona słonecznika przetworzone, 
Nasiona, przetworzone, Nieżywe małże, Nieżywe mięczaki, Olej 
i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], Olej kostny, jadalny, Olej 
palmowy jadalny, Olej rzepakowy jadalny, Olej słonecznikowy do ce-
lów spożywczych, Olej sojowy spożywczy, Olej z oliwek jadalny, Olej 
z orzecha palmowego do żywności, Olej z siemienia lnianego do ce-
lów kulinarnych, Oleje spożywcze, Oliwa z  oliwek z  pierwszego tło-
czenia, Oliwki konserwowane, Omlety, Orzechy aromatyzowane, 
Orzechy kandyzowane, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy pre-
parowane, Orzechy ziemne przetworzone, Osłonki kiełbas, naturalne 
lub sztuczne, Ostrygi, nieżywe, Owoce gotowane, Owoce konserwo-
wane, Owoce konserwowane w alkoholu, Owoce lukrowane, Owoce 
przetworzone, Owoce w  puszkach, Papryka konserwowana, Pasta 
z cukinii, Pasta z oberżyny, Pasta z owoców tłoczonych, Pasty do kro-
mek zawierające tłuszcz, Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pasty 
na bazie orzechów, Pasztet z wątróbki, Pektyna do celów kulinarnych, 
Pierożki na bazie ziemniaków, Pikle, Placki ziemniaczane, Płatki ziem-
niaczane, Poczwarki jedwabnika do spożycia przez ludzi, Podpuszcz-
ka, Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, Produkty serowarskie, Prze-
cier jabłkowy, Przecier pomidorowy, Przeciery rybne, Przeciery 
warzywne, Przekąski na  bazie owoców, Przetwory do  zup jarzyno-
wych, Pyłki kwiatowe jako żywność, Raki, nieżywe, Ratatouille, Ro-
dzynki, Ryby, Ryby solone, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Sar-
dynki, nieżywe, Satay, Ser twarogowy, Serwatka, Sfermentowane 
pieczone mleko, Skorupiaki, nieżywe, Skórki owocowe, Smalec, Sma-
żone placuszki twarogowe, Smażone ziemniaki (placki ziemniaczane), 
Soczewica konserwowana, Soja konserwowana spożywcza, Sok cy-
trynowy do celów kulinarnych, Sok pomidorowy do gotowania, Soki 
roślinne do  gotowania, Spożywczy olej kokosowy, Spożywczy olej 
kukurydziany, Spożywczy olej sezamowy, Strzykwy nieżywe, Substy-
tuty mleka, Surowce do  produkcji tłuszczy jadalnych, Szpik kostny 
zwierzęcy jadalny, Szynka, Śledzie, nieżywe, Śmietana [produkty mle-
czarskie], Śmietana na bazie warzyw, Tahini [pasta z ziarna sezamowe-
go], Tajine [gotowe danie z mięsa, ryby lub warzyw], Tempeh, Tłuszcze 
jadalne, Tofu, Trufle konserwowane, Tuńczyk, nieżywy, Warzywa go-
towane, Warzywa liofilizowane, Warzywa przetworzone, Warzywa 
suszone, Warzywa w puszkach, Wątroba, White pudding [rodzaj ka-
szanki bez krwi], Wieprzowina, Wiórki kokosowe, Wodorosty konser-
wowe, Wywar, bulion, Yakitori, Yuba [skórka z  tofu], Zsiadłe mleko, 
Zupy, Zupy (Składniki do sporządzania-), Żelatyna, Żółtka jajek, Żyw-
ność przygotowywana z ryb, 32 Aperitify bezalkoholowe, Barley Wine 
[piwo], Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Bezalkoholo-
we wyciągi z  owoców, Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Chmiel 
(Wyciąg z-) do wytwarzania piwa, Cydr bezalkoholowy, Drinki na ba-
zie piwa, Esencje do  wytwarzania napojów bezalkoholowych, 
nie  w  postaci olejków eterycznych, Koktajle bezalkoholowe, Kwas 
chlebowy [napoje bezalkoholowe], Lemoniada, Moszcz, Napoje bez-
alkoholowe, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalko-
holowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych 
owoców, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje bezalkoho-
lowe o smaku kawy, Napoje energetyzujące, Napoje gazowane (Pro-
szek do wytwarzania-), Napoje izotoniczne, Napoje na bazie owoców 
lub warzyw, Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje 
na bazie soi, inne niż substytuty mleka, Napoje serwatkowe, Napoje 
sportowe wzbogacane proteinami, Napój imbirowy, Orszada, Owoce 
(Bezalkoholowe napoje z soków-), Owocowe nektary, bezalkoholowe, 
Pastylki do  napojów gazowanych, Piwo, Piwo słodowe, Pomidory 
(sok-) [napój], Sarsaparilla (Napoje bezalkoholowe z-), Shandy [napój 
składający się z piwa i lemoniady], Soki, Soki warzywne [napoje], Sor-
bety [napoje], Syrop do  lemoniady, Syropy do  napojów, Winogrona 
(Moszcz-), niesfermentowany, Woda [napoje], Woda gazowana, Woda 
gazowana (Preparaty do  produkcji-), Woda litowa, Woda mineralna 
[napoje], Woda selcerska, Woda sodowa, Woda stołowa, 33 Alkohol 
ryżowy, Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Alkoholowe (Ekstrak-
ty-), Alkoholowe (Esencje-), Alkoholowe ekstrakty owocowe, Anyżów-
ka [likier], Aperitify, Arak, Brandy, Curaҫao [likier], Cydr, Destylowane 
napoje, Destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, Dżin, Gorzkie 
nalewki, Gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, Gruszecz-
nik [napój alkoholowy], Kirsz [alkohol na bazie wiśni], Koktajle, Likiery, 
Miętowy (Likier-), Miód pitny, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 
Napoje alkoholowe na  bazie trzciny cukrowej, Napoje alkoholowe 
wspomagające trawienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], Na-
poje alkoholowe zawierające owoce, Piquette [wino z wytłoczyn wi-
nogronowych], Rum, Sake, Whisky, Wino, Wódka, 35 Administrowanie 
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programami lojalności konsumenta, Agencje reklamowe, Aktualizacja 
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualiza-
cja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Badania biznesowe, Bada-
nia dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, 
Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Dekoracja wystaw skle-
powych, Doradztwo w  dziedzinie strategii komunikacyjnych public 
relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w rekla-
mie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Do-
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo-
darczej, Doradztwo w  zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo 
w zakresie zarządzania personelem, Dostarczanie informacji dotyczą-
cych kontaktów handlowych i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, 
Fakturowanie, Handlowe informacje i  porady udzielane konsumen-
tom w wyborze towarów i usług, Impresariat w działalności artystycz-
nej, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub re-
klamowych, Informacja o  działalności gospodarczej, Komputerowe 
bazy danych (Pozyskiwanie danych do-), Komputerowe zarządzanie 
plikami, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania 
oprogramowania, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych 
dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trze-
cich, Obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz innych, Optymali-
zacja stron internetowych, Organizowanie targów handlowych, Out-
sourcing [doradztwo biznesowe], Pisanie scenariuszy do  celów 
reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy zarządzaniu przedsię-
biorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w zarządzaniu 
działalnością gospodarczą, Poszukiwania w  zakresie patronatu, Pre-
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, 
Produkcja filmów reklamowych, Produkcja programów typu teleza-
kupy, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marke-
tingowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie to-
warów i  usług w  formie sponsorowania wydarzeń sportowych, 
Przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji persone-
lu, Przygotowanie listy płac, Przygotowywanie zeznań podatkowych, 
Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów pi-
semnych i  danych, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama 
online za  pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać 
za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewi-
zyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie 
koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów Informacji do celów 
handlowych lub reklamowych, Sporządzanie wyciągów z konta, Sta-
tystyczne zestawienia, Systematyzacja danych w  komputerowych 
bazach danych, Telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych 
abonentów], Telemarketing, Transkrypcja wiadomości [prace biuro-
we], Tworzenie tekstów reklamowych, Tymczasowe zarządzanie 
przedsiębiorstwem, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udo-
stępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem 
strony internetowej, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi 
doradcze w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakre-
sie efektywności biznesowej, Usługi handlu detalicznego online w za-
kresie dzwonków telefonicznych do  pobrania, Usługi handlu 
detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi 
handlu detalicznego online w  zakresie muzyki i  filmów nagranych 
oraz do  pobrania, Usługi handlu detalicznego w  zakresie wyrobów 
piekarniczych, Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu 
handlowego, Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie dla spor-
towców, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowa-
nia ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorca-
mi potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w  handlu, 
Usługi pośrednictwa w  zakresie nabywania usług telekomunikacyj-
nych dla osób trzecich, Usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, 
Usługi public relations, Usługi relacji z mediami, Usługi sekretarskie, 
Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], Usługi w zakresie naby-
wania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przed-
siębiorstw], Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów re-
klamowych, Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie 
wywiadu konkurencyjnego, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, 
Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie admini-
stracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Wyceny 
handlowe, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem czasu 
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajem dystrybu-
torów automatycznych, Wynajem fotokopiarek, Wynajmowanie prze-
strzeni reklamowej, Wynajmowanie urządzeń i  wyposażenia biuro-
wego, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wypożyczanie stoisk 
handlowych, Wypożyczanie wyposażenia biurowego w  obiektach 

do  co-workingu, Wystawy w  celach handlowych lub reklamowych, 
Wyszukiwanie informacji w  plikach komputerowych dla osób trze-
cich, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedaw-
ców towarów i usług, Zapewnianie rankingów użytkowników w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji 
użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie 
biznesowe programami refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządza-
nie działalnością gospodarczą w  zakresie projektów budowlanych, 
Zarządzanie handlowe w  zakresie koncesjonowania dóbr i  usług 
na rzecz osób trzecich, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie w działal-
ności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzel-
cy, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 38 Agencje infor-
macyjne, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, 
Informacja o  telekomunikacji, Komunikacja radiowa, Komunikacja 
za  pośrednictwem sieci światłowodowych, Komunikacja za  pośred-
nictwem telefonów komórkowych, Łączność poprzez terminale kom-
puterowe, Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie telewizji kablo-
wej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z  globalną siecią 
komputerową, Poczta elektroniczna, Przesyłanie faksów, Przesyłanie 
on-line kartek z życzeniami, Przydzielanie kanałów telekomunikacyj-
nych dla usług związanych z  telezakupami, Transfer strumieniowy 
danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja podkastów, Trans-
misja programów radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, 
Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na  żądanie, Udostępnianie 
forów internetowych online, Usługi poczty głosowej, Usługi przywo-
ławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej], Usługi 
telefoniczne, Usługi telekonferencyjne, Usługi teleksowe, Usługi traso-
wania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, Usługi w zakresie wi-
deokonferencji, Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń 
[usługi telekomunikacyjne], Wspomagane komputerowo przesyłanie 
wiadomości i obrazów, Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, Wy-
najmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, Wy-
pożyczanie modemów, Wypożyczanie smartfonów, Wypożyczanie 
telefonów, Wypożyczanie urządzeń do  przesyłania wiadomości, Za-
pewnianie dostępu do baz danych, Zapewnianie dostępu do global-
nych sieci komputerowych, 39 Dostawa towarów, Napełnianie auto-
matów sprzedających, Pakowanie prezentów, Składowanie towarów, 
Transport, Usługi kurierskie [wiadomości lub towary], Usługi transpor-
tu samochodami silnikowymi, Wypożyczanie kontenerów magazyno-
wych, Wypożyczanie zamrażarek, 40 Drukowanie, Drukowanie 3D, 
Konserwowanie napojów i  żywności, Mrożenie żywności, Obróbka 
metali, Usługi pasteryzacji żywności i  napojów, Wędzenie żywności, 
Wypiek chleba na zamówienie, Wypożyczanie urządzeń grzewczych, 
Wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, 41 Doradztwo zawodowe, 
Komputerowe przygotowanie materiałów do  publikacji elektronicz-
nej, Kształcenie praktyczne [pokazy], Organizowanie i  prowadzenie 
forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, Organizowanie i  prowadzenie kongresów, Organizowa-
nie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympo-
zjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizo-
wanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie widowisk 
[impresariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edu-
kacyjnych, Planowanie przyjęć [rozrywka], Produkcja programów ra-
diowych i telewizyjnych, Przekazywanie know-how [szkolenia], Publi-
kowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek 
i  czasopism, Telewizyjne usługi rozrywkowe, Udostępnianie filmów 
online nie  do  pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych 
[nie  do  pobrania], Usługi edycji wideo na  potrzeby realizacji wyda-
rzeń, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów, 
Usługi technika oświetlenia na  potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi 
w zakresie oświaty [nauczanie], 42 Aktualizowanie oprogramowania 
komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Badania nauko-
we, Badania technologiczne, Badania w dziedzinie technologii teleko-
munikacyjnych, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputero-
wego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie 
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w  zakresie projekto-
wania i  rozbudowy sprzętu komputerowego, Doradztwo w  zakresie 
projektowania stron internetowych, Dostarczanie informacji o  tech-
nologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony in-
ternetowej, Hosting serwerów, Hosting stron internetowych, Instala-
cja oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Kontrola jakości, Konwersja danych lub dokumen-
tów na formę elektroniczną, Konwersja programów komputerowych 
i danych, inna niż konwersja fizyczna, Monitoring systemów kompute-
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rowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie systemów 
komputerowych w  celu wykrywania awarii, Monitorowanie syste-
mów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostę-
pu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Odzyskiwanie danych kom-
puterowych, Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji 
oprogramowania, Opracowywanie platform komputerowych, Opro-
gramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Powiela-
nie programów komputerowych, Prace badawczo-rozwojowe nad 
nowymi produktami dla osób trzecich, Programowanie komputerów, 
Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie 
opakowań, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projek-
towanie systemów komputerowych, Przechowywanie danych elektro-
nicznych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkow-
ników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji 
online, Tworzenie i  projektowanie indeksów informacji opartych 
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], 
Tworzenie i  utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, 
Udostępnienie wyszukiwarek Internetowych, Usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii, Usługi doradcze w dziedzinie technologii kompu-
terowej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyj-
nej, Usługi graficzne, Usługi konsultacyjne w  dziedzinie technologii 
informacyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych w  dziedzinie infor-
matyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi w  zakresie identyfikacji 
użytkowników z  wykorzystaniem technologii do  transakcji handlu 
elektronicznego, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej kompute-
rów, Wynajem sprzętu do przetwarzania danych, Wynajmowanie ser-
werów WWW, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Wzornictwo przemysłowe, 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Biu-
ra zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Dekorowanie żywności, 
Domy opieki dla osób w  podeszłym wieku, Informacje i  doradztwo 
w  zakresie przygotowywania posiłków, Kafeterie [bufety], Obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, 
Restauracje samoobsługowe, Stołówki, Usługi barowe, Usługi hotelo-
we, Usługi osobistych kucharzy, Usługi recepcyjne dla tymczasowego 
zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i  wyjazdami], Usługi re-
stauracyjne, Wynajem budynków przenośnych, Wynajmowanie za-
kwaterowania na pobyt czasowy, Wypożyczanie dozowników wody 
pitnej, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i  szklanych 
naczyń, Wypożyczanie urządzeń do gotowania 
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(591) grafitowy
(531) 27 05 01, 27 05 05, 29 01 06
(510), (511) 7 Automaty do sprzedaży, Długopisy do druku 3D, Dru-
karki 3D, Elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, 
Elektryczne otwieracze do  puszek, Elektryczne sokowirówki, Elek-
tryczne urządzenia do  obierania warzyw, Elektryczne wyciskacze 
do owoców do celów gospodarstwa domowego, Elektryczne zgrze-
warki do  tworzyw sztucznych [pakowanie], Etykieciarki, Krajalnice 
do chleba, Krajalnice elektryczne do sera, Krajalnice spiralne do wa-
rzyw, elektryczne, Maszynki do siekania mięsa, Maszyny do miesza-
nia, Maszyny do mineralizacji wody pitnej, Maszyny do mycia bute-
lek, Maszyny do  mycia ciśnieniowego, Maszyny do  napełniania 
butelek, Maszyny do  przetwarzania tworzyw sztucznych, Maszyny 
do wyrabiania kiełbas, Maszyny do wytwarzania past spożywczych, 
Maszyny do zamykania butelek, Maszyny kruszące, Maszyny kuchen-
ne, elektryczne, Młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, Młyn-
ki do mielenia mąki [maszyny], Młynki do użytku domowego inne niż 
ręczne, Młynki kuchenne, elektryczne, Napełniarki, Podgrzewacze 
wody [części maszyn], Roboty kuchenne, elektryczne, Roboty prze-

mysłowe, Rozdrabniarki kuchenne, elektryczne, Silniki elektryczne 
inne niż do pojazdów lądowych, Silniki hydrauliczne, Sprzęgła, inne niż 
do pojazdów lądowych, Ubijaczki elektryczne do użytku domowego, 
Ubijaki elektryczne, Ugniatarki mechaniczne, Urządzenia do korkowa-
nia butelek, Urządzenia do  napowietrzania napojów, Urządzenia 
do  napowietrzania wody, Urządzenia do  tarcia warzyw, Urządzenia 
elektromechaniczne do przygotowywania żywności, 9 Aplikacje kom-
puterowe do  pobrania, Czytniki [sprzęt do  przetwarzania danych], 
Czytniki kodów kreskowych, Dżojstiki do użytku z komputerami, inne 
niż do gier wideo, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Interak-
tywne terminale z  ekranami dotykowymi, Komputery, Mechanizmy 
do  urządzeń uruchamianych monetami, Mechanizmy do  urządzeń 
uruchamianych żetonami, Mikroprocesory, Neony reklamowe, Optycz-
ne czytniki znaków, Optyczne nośniki danych, Pamięci komputerowe, 
Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub do pobra-
nia, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Progra-
my komputerowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, nagra-
ne, Skanery [urządzenia do  przetwarzania danych], Sprzęgacze 
[urządzenia przetwarzające dane], Sprzęt komputerowy, Terminale 
do  kart kredytowych, Układy scalone, Urządzenia do  odtwarzania 
dźwięku, Urządzenia do przetwarzania danych, Urządzenia do reje-
strowania dźwięku, Urządzenia do  transmisji dźwięku, Urządzenia 
zdalnego sterowania, Znaki, świecące, 11 Chłodnie, Chłodziarki 
do  wina, elektryczne, Elektryczne zaparzacze do  kawy, Frytownice 
elektryczne, Garnki termiczne, elektryczne, Gofrownice elektryczne, 
Grill, Instalacje do chłodzenia mleka, Instalacje do dystrybucji wody, 
Kuchenki mikrofalowe, Kuchenki mikrofalowe do celów przemysło-
wych, Kuchenny (Sprzęt-) elektryczny, Lady chłodnicze, Lady pod-
grzewane, Lampy oświetleniowe, Maszyny do  sporządzania mleka 
sojowego, elektryczne, Maszyny do  wytwarzania lodów, Maszyny 
i  urządzenia do  wytwarzania lodu, Parowary elektryczne, Piece 
[do wypalania, prażenia], Piece [urządzenia grzewcze], Piece do pie-
czenia, Podgrzewacze wody, Prasy do  tortilli, elektryczne, Szafy 
chłodnicze, Szybkowary, elektryczne, Tostery, Urządzenia chłodzące, 
Urządzenia do  chłodzenia napojów, Urządzenia do  chłodzenia po-
wietrza, Urządzenia do filtrowania wody, Urządzenia do odwadnia-
nia żywności, elektryczne, Urządzenia do  ogrzewania, Urządzenia 
do opiekania i pieczenia, Urządzenia do oświetlania za pomocą diod 
elektroluminescencyjnych [LED], Urządzenia do palenia kawy, Urzą-
dzenia do  pieczenia chleba, Urządzenia do  pieczenia i  opiekania, 
Urządzenia do prażenia owoców, Urządzenia do schładzania wody, 
Urządzenia do  smażenia gorącym powietrzem, Urządzenia do  wy-
twarzania pary, Urządzenia elektryczne do ogrzewania, Urządzenia 
elektryczne do robienia jogurtu, Urządzenia grzewcze lub chłodni-
cze do wydawania gorących i zimnych napojów, Urządzenia i instala-
cje do gotowania, Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Urządzenia 
i maszyny do uzdatniania wody, Wielofunkcyjne urządzenia do goto-
wania, Zamrażarki, Zasobniki pary, 20 Stoiska wystawowe, Szafki 
do przechowywania żywności, Wózki barowe ruchome do podawa-
nia herbaty, 21 Buteleczki, Butelki, Butelki chłodnicze, Czajniczki 
do herbaty, Dzbanki do kawy, nieelektryczne, Dzbanki do parzenia 
kawy nieelektryczne, Filtry do kawy nieelektryczne, Garnki kuchen-
ne, Kruszarki do  użytku kuchennego, nieelektryczne, Kubki, Kubki 
z  papieru lub z  tworzyw sztucznych, Kufle, Naczynia do  mieszania 
koktajli [shakery], Naczynia na napoje, Naczynia szklane do napojów, 
Podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i  nieelektryczne, Pojemniki 
kuchenne, Przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, Przybory 
do użytku w gospodarstwie domowym, Przybory kuchenne, Pudełka 
na herbatę, Pudełka na słodycze, Pudełka obiadowe, Pudełka szklane, 
Serwisy do herbaty, Serwisy do kawy [zastawa stołowa], Szklane na-
czynia do  picia, Szybkowary, nieelektryczne, do  gotowania, Tace 
do użytku domowego, Talerze, Talerze papierowe, Tarki do celów ku-
chennych, Termosy, Termosy do  napojów, Ubijaczki nieelektryczne 
do użytku domowego, Zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, 
29 Agar-agar do celów kulinarnych, Alginiany do celów kulinarnych, 
Aloes spożywczy, Anchois, nieżywe, Andouillette, Bekon, Białka jajek, 
Białko do celów kulinarnych, Biały ser z chudego mleka [quark], Bita 
śmietana, Bulgogi (koreańskie danie z  wołowiny), Bulion (Preparaty 
do  produkcji-), Cassoulet, Cebula konserwowana, Chipsy owocowe, 
Chipsy ziemniaczane, Choucroute garnie [kapusta kiszona garnirowa-
na], Confity z  kaczki, Czipsy o  niskiej zawartości tłuszczu, Czosnek 
(Konserwowy-), Daktyle, Drób, nieżywy, Dziczyzna, Dżem imbirowy, 
Dżemy, Ekstrakty alg do celów spożywczych, Ekstrakty mięsne, Enzy-
my mlekowe do celów spożywczych, Falafel, Fasolka konserwowa, Fi-
lety rybne, Flaki, Galaretki, Galaretki owocowe, Galarety mięsne, Gro-
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szek konserwowy, Grzyby konserwowane, Guacamole [pasta 
z  awokado], Homary, nieżywe, Hot dogi w  cieście kukurydzianym, 
Hummus [pasta z ciecierzycy], Ikra rybia przetworzona, Imbir kandy-
zowany, Imbir marynowany, Imbir, konserwowany, Jadalne gniazda 
ptaków, Jadalne larwy mrówek, preparowane, Jadalne owady, nieży-
we, Jadalne suszone kwiaty, Jagody, konserwowane, Jaja, Jaja ślima-
cze jadalne, Jaja w  proszku, Jogurt, Kapusta kwaszona, Karczochy 
konserwowe, Kaszanka, Kawior, Kefir [napój mleczny], Kiełbaski 
do hotdogów, Kiełbaski w cieście, Kiszone warzywa [kimchi], Klej rybi 
spożywczy, Klipfisz [solony i suszony dorsz], Koktajle jajeczne bezal-
koholowe, Koktajle mleczne, Kompot żurawinowy, Kompozycje owo-
ców przetworzonych, Koncentraty na  bazie owoców przeznaczone 
do gotowania, Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do goto-
wania, Koncentraty rosołowe, Konserwowane ryby, Konserwowane 
warzywa, Konserwy rybne, Korniszony, Kotlety sojowe, Kotlety z tofu, 
Krążki z  cebuli, Krem na  bazie masła, Krewetki [nieżywe], Krewetki 
różowe [nieżywe], Krokiety, Kukurydza cukrowa, przetworzona, 
Kumys [napój mleczny], Kwaśna śmietana, Langusty, nieżywe, Lecy-
tyna do  celów kulinarnych, Łosoś, nieżywy, Łój spożywczy, Małże 
(mięczaki) nieżywe, Małże [nieżywe], Margaryna, Marmolada, Masło, 
Masło arachidowe, Masło kakaowe, Masło kokosowe [olej kokosowy], 
Miąższ owoców, Mięso i wędliny, Mięso konserwowane, Mięso liofili-
zowane, Mięso solone, Migdały mielone, Mleczne produkty, Mleko, 
Mleko albuminowe, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe do celów ku-
linarnych, Mleko migdałowe, Mleko migdałowe do  celów kulinar-
nych, Mleko owsiane, Mleko ryżowe, Mleko ryżowe do celów kulinar-
nych, Mleko skondensowane, Mleko sojowe, Mleko w proszku, Mleko 
z orzeszków ziemnych, Mleko z orzeszków ziemnych do celów kuli-
narnych, Mrożone owoce, Nadziewane roladki z  kapusty, Napoje 
mleczne z  przewagą mleka, Napoje na  bazie mleka kokosowego, 
Napoje na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie mleka orze-
chowego, Napoje zawierające bakterie kwasu mlekowego, Nasiona 
słonecznika przetworzone, Nasiona, przetworzone, Nieżywe małże, 
Nieżywe mięczaki, Olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], 
Olej kostny, jadalny, Olej palmowy jadalny, Olej rzepakowy jadalny, 
Olej słonecznikowy do celów spożywczych, Olej sojowy spożywczy, 
Olej z oliwek jadalny, Olej z orzecha palmowego do żywności, Olej 
z siemienia lnianego do celów kulinarnych, Oleje spożywcze, Oliwa 
z  oliwek z  pierwszego tłoczenia, Oliwki konserwowane, Omlety, 
Orzechy aromatyzowane, Orzechy kandyzowane, Orzechy laskowe, 
przetworzone, Orzechy preparowane, Orzechy ziemne przetworzo-
ne, Osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, Ostrygi, nieżywe, Owoce 
gotowane, Owoce konserwowane, Owoce konserwowane w alkoho-
lu, Owoce lukrowane, Owoce przetworzone, Owoce w puszkach, Pa-
pryka konserwowana, Pasta z cukinii, Pasta z oberżyny, Pasta z owo-
ców tłoczonych, Pasty do  kromek zawierające tłuszcz, Pasty 
do smarowania na bazie warzyw, Pasty na bazie orzechów, Pasztet 
z wątróbki, Pektyna do celów kulinarnych, Pierożki na bazie ziemnia-
ków, Pikle, Placki ziemniaczane, Płatki ziemniaczane, Poczwarki 
jedwabnika do  spożycia przez ludzi, Podpuszczka, Potrawy z  ryb 
do  spożycia przez ludzi, Produkty serowarskie, Przecier jabłkowy, 
Przecier pomidorowy, Przeciery rybne, Przeciery warzywne, Przeką-
ski na bazie owoców, Przetwory do zup jarzynowych, Pyłki kwiatowe 
jako żywność, Raki, nieżywe, Ratatouille, Rodzynki, Ryby, Ryby solo-
ne, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Sardynki, nieżywe, Satay, Ser 
twarogowy, Serwatka, Sfermentowane pieczone mleko, Skorupiaki, 
nieżywe, Skórki owocowe, Smalec, Smażone placuszki twarogowe, 
Smażone ziemniaki (placki ziemniaczane), Soczewica konserwowa-
na, Soja konserwowana spożywcza, Sok cytrynowy do celów kulinar-
nych, Sok pomidorowy do  gotowania, Soki roślinne do  gotowania, 
Spożywczy olej kokosowy, Spożywczy olej kukurydziany, Spożywczy 
olej sezamowy, Strzykwy nieżywe, Substytuty mleka, Surowce 
do  produkcji tłuszczy jadalnych, Szpik kostny zwierzęcy jadalny, 
Szynka, Śledzie, nieżywe, Śmietana [produkty mleczarskie], Śmieta-
na na bazie warzyw, Tahini [pasta z ziarna sezamowego], Tajine [go-
towe danie z  mięsa, ryby lub warzyw], Tempeh, Tłuszcze jadalne, 
Tofu, Trufle konserwowane, Tuńczyk, nieżywy, Warzywa gotowane, 
Warzywa liofilizowane, Warzywa przetworzone, Warzywa suszone, 
Warzywa w puszkach, Wątroba, White pudding [rodzaj kaszanki bez 
krwi], Wieprzowina, Wiórki kokosowe, Wodorosty konserwowe, Wy-
war, bulion, Yakitori, Yuba [skórka z tofu], Zsiadłe mleko, Zupy, Zupy 
(Składniki do sporządzania-), Żelatyna, Żółtka jajek, Żywność przygo-
towywana z  ryb, 32 Aperitify bezalkoholowe, Barley Wine [piwo], 
Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Bezalkoholowe wy-
ciągi z owoców, Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Chmiel (Wyciąg 

z-) do wytwarzania piwa, Cydr bezalkoholowy, Drinki na bazie piwa, 
Esencje do  wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie  w  postaci 
olejków eterycznych, Koktajle bezalkoholowe, Kwas chlebowy [na-
poje bezalkoholowe], Lemoniada, Moszcz, Napoje bezalkoholowe, 
Napoje bezalkoholowe na  bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe 
na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, 
Napoje bezalkoholowe o  smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe 
o  smaku kawy, Napoje energetyzujące, Napoje gazowane (Proszek 
do wytwarzania-), Napoje izotoniczne, Napoje na bazie owoców lub 
warzyw, Napoje na  bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje 
na bazie soi, inne niż substytuty mleka, Napoje serwatkowe, Napoje 
sportowe wzbogacane proteinami, Napój imbirowy, Orszada, Owoce 
(Bezalkoholowe napoje z  soków-), Owocowe nektary, bezalkoholo-
we, Pastylki do napojów gazowanych, Piwo, Piwo słodowe, Pomidory 
(sok-) [napój], Sarsaparilla (Napoje bezalkoholowe z-), Shandy [napój 
składający się z piwa i lemoniady], Soki, Soki warzywne [napoje], Sor-
bety [napoje], Syrop do lemoniady, Syropy do napojów, Winogrona 
(Moszcz-), niesfermentowany, Woda [napoje], Woda gazowana, 
Woda gazowana (Preparaty do produkcji-), Woda litowa, Woda mine-
ralna [napoje], Woda selcerska, Woda sodowa, Woda stołowa, 33 Al-
kohol ryżowy, Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Alkoholowe 
(Ekstrakty-), Alkoholowe (Esencje-), Alkoholowe ekstrakty owocowe, 
Anyżówka [likier], Aperitify, Arak, Brandy, Curaҫao [likier], Cydr, De-
stylowane napoje, Destylowane napoje alkoholowe na  bazie zbóż, 
Dżin, Gorzkie nalewki, Gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie 
piwa, Gruszecznik [napój alkoholowy], Kirsz [alkohol na bazie wiśni], 
Koktajle, Likiery, Miętowy (Likier-), Miód pitny, Napoje alkoholowe 
(z  wyjątkiem piwa), Napoje alkoholowe na  bazie trzciny cukrowej, 
Napoje alkoholowe wspomagające trawienie [likiery i alkohole wyso-
koprocentowe], Napoje alkoholowe zawierające owoce, Piquette 
[wino z wytłoczyn winogronowych], Rum, Sake, Whisky, Wino, Wód-
ka, 35 Administrowanie programami lojalności konsumenta, Agencje 
reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych 
bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, 
Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, 
Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biz-
nesu, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w dziedzinie strate-
gii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strate-
gii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie za-
rządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i  biz-
nesowych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowanie, Handlowe infor-
macje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 
Impresariat w działalności artystycznej, Indeksowanie stron interneto-
wych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o działalno-
ści gospodarczej, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych 
do-), Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, 
Marketing w  ramach wydawania oprogramowania, Negocjowanie 
i  rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, Obsługiwanie centrali telefo-
nicznych na rzecz innych, Optymalizacja stron internetowych, Organi-
zowanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], 
Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlo-
wymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Poszukiwa-
nia w zakresie patronatu, Prezentowanie produktów w mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Pro-
dukcja programów typu telezakupy, Profilowanie konsumentów 
do celów komercyjnych lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania 
wydarzeń sportowych, Przeprowadzanie testów psychologicznych 
w celu selekcji personelu, Przygotowanie listy płac, Przygotowywanie 
zeznań podatkowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestra-
cja komunikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklama korespon-
dencyjna, Reklama online za  pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy ra-
diowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszechnia-
nie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indek-
sów Informacji do celów handlowych lub reklamowych, Sporządzanie 
wyciągów z konta, Statystyczne zestawienia, Systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, Telefoniczne udzielanie informa-
cji [dla nieobecnych abonentów], Telemarketing, Transkrypcja wia-
domości [prace biurowe], Tworzenie tekstów reklamowych, Tymcza-
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sowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktualnianie materiałów 
reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za  pośrednictwem strony internetowej, Usługi agencji importowo
-eksportowych, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usłu-
gi ekspertów w  zakresie efektywności biznesowej, Usługi handlu 
detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobra-
nia, Usługi handlu detalicznego online w  zakresie muzyki cyfrowej 
do  pobrania, Usługi handlu detalicznego online w  zakresie muzyki 
i  filmów nagranych oraz do  pobrania, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi komunikacji korporacyj-
nej, Usługi lobbingu handlowego, Usługi marketingowe, Usługi me-
nedżerskie dla sportowców, Usługi pośrednictwa biznesowego doty-
czące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych 
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednic-
twa w handlu, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług tele-
komunikacyjnych dla osób trzecich, Usługi prenumeraty gazet dla 
osób trzecich, Usługi public relations, Usługi relacji z mediami, Usługi 
sekretarskie, Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], Usługi w za-
kresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i  usług dla 
innych przedsiębiorstw], Usługi w zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi 
w  zakresie wywiadu konkurencyjnego, Usługi w  zakresie wywiadu 
rynkowego, Usługi związane z  przenoszeniem przedsiębiorstw, 
Wsparcie administracyjne w  zakresie odpowiedzi na  ogłoszenia 
przetargowe, Wyceny handlowe, Wynajem bilbordów [tablic rekla-
mowych], Wynajem czasu reklamowego we  wszystkich środkach 
przekazu, Wynajem dystrybutorów automatycznych, Wynajem foto-
kopiarek, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie 
urządzeń i  wyposażenia biurowego, Wypożyczanie materiałów re-
klamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypożyczanie wy-
posażenia biurowego w obiektach do co-workingu, Wystawy w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, Zapewnianie platformy 
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zapew-
nianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamo-
wych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub 
reklamowych, Zarządzanie biznesowe programami refundacji 
w  imieniu osób trzecich, Zarządzanie działalnością gospodarczą 
w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie handlowe w zakre-
sie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie 
hotelami, Zarządzanie w  działalności gospodarczej dla usługodaw-
ców pracujących jako wolni strzelcy, Zarządzanie w  zakresie zamó-
wień handlowych, 38 Agencje informacyjne, Fora [pokoje rozmów] 
dla serwisów społecznościowych, Informacja o telekomunikacji, Ko-
munikacja radiowa, Komunikacja za pośrednictwem sieci światłowo-
dowych, Komunikacja za  pośrednictwem telefonów komórkowych, 
Łączność poprzez terminale komputerowe, Nadawanie bezprzewo-
dowe, Nadawanie telewizji kablowej, Oferowanie połączeń teleko-
munikacyjnych z globalną siecią komputerową, Poczta elektroniczna, 
Przesyłanie faksów, Przesyłanie on-line kartek z życzeniami, Przydzie-
lanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezaku-
pami, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, 
Transmisja podkastów, Transmisja programów radiowych, Transmisja 
programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo 
na żądanie, Udostępnianie forów internetowych online, Usługi pocz-
ty głosowej, Usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łącz-
ności elektronicznej], Usługi telefoniczne, Usługi telekonferencyjne, 
Usługi teleksowe, Usługi trasowania i podłączania do sieci telekomu-
nikacyjnej, Usługi w  zakresie wideokonferencji, Usługi związane 
z  elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], 
Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Wy-
najem sprzętu telekomunikacyjnego, Wynajmowanie czasu dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, Wypożyczanie modemów, Wy-
pożyczanie smartfonów, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie 
urządzeń do  przesyłania wiadomości, Zapewnianie dostępu do  baz 
danych, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 
39 Dostawa towarów, Napełnianie automatów sprzedających, Pako-
wanie prezentów, Składowanie towarów, Transport, Usługi kurierskie 
[wiadomości lub towary], Usługi transportu samochodami silnikowy-
mi, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Wypożyczanie zam-
rażarek, 40 Drukowanie, Drukowanie 3D, Konserwowanie napojów 
i  żywności, Mrożenie żywności, Obróbka metali, Usługi pasteryzacji 
żywności i napojów, Wędzenie żywności, Wypiek chleba na zamówie-
nie, Wypożyczanie urządzeń grzewczych, Wypożyczanie urządzeń 

klimatyzacyjnych, 41 Doradztwo zawodowe, Komputerowe przygo-
towanie materiałów do  publikacji elektronicznej, Kształcenie prak-
tyczne [pokazy], Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organi-
zowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie se-
minariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie 
i  prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], Organizowanie widowisk [impresariat], Or-
ganizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Plano-
wanie przyjęć [rozrywka], Produkcja programów radiowych i telewi-
zyjnych, Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie książek, 
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Telewizyj-
ne usługi rozrywkowe, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie  do  pobrania], Usługi 
edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi szkoleniowe za-
pewniane przy pomocy symulatorów, Usługi technika oświetlenia 
na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 
42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy syste-
mów komputerowych, Badania naukowe, Badania technologiczne, 
Badania w  dziedzinie technologii telekomunikacyjnych, Doradztwo 
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie 
bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa in-
ternetowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowe-
go, Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu kompu-
terowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, 
Dostarczanie informacji o  technologii komputerowej i  programowa-
niu za  pośrednictwem strony internetowej, Hosting serwerów, Ho-
sting stron internetowych, Instalacja oprogramowania komputerowe-
go, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Kontrola jakości, 
Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Konwer-
sja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, 
Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalne-
go, Monitorowanie systemów komputerowych w  celu wykrywania 
awarii, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywa-
nia nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa da-
nych, Odzyskiwanie danych komputerowych, Opracowywanie opro-
gramowania w ramach publikacji oprogramowania, Opracowywanie 
platform komputerowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Plat-
forma jako usługa [PaaS], Powielanie programów komputerowych, 
Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trze-
cich, Programowanie komputerów, Projektowanie graficzne materia-
łów promocyjnych, Projektowanie opakowań, Projektowanie oprogra-
mowania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, 
Przechowywanie danych elektronicznych, Świadczenie usług dotyczą-
cych uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednora-
zowego logowania dla aplikacji online, Tworzenie i projektowanie in-
deksów informacji opartych na  stronach internetowych dla osób 
trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron inter-
netowych dla osób trzecich, Tworzenie zapasowych kopii danych 
poza lokalizacją użytkownika, Udostępnienie wyszukiwarek Interne-
towych, Usługi doradcze w  dziedzinie technologii, Usługi doradcze 
w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi doradcze w dziedzi-
nie technologii telekomunikacyjnej, Usługi graficzne, Usługi konsulta-
cyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi podmiotów ze-
wnętrznych w  dziedzinie informatyki, Usługi szyfrowania danych, 
Usługi w  zakresie identyfikacji użytkowników z  wykorzystaniem 
technologii do transakcji handlu elektronicznego, Usługi w zakresie 
ochrony antywirusowej komputerów, Wynajem sprzętu do  prze-
twarzania danych, Wynajmowanie serwerów WWW, Wypożyczanie 
oprogramowania komputerowego, Wzornictwo przemysłowe, 43 
Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Biura zakwaterowania [hotele, 
pensjonaty], Dekorowanie żywności, Domy opieki dla osób w pode-
szłym wieku, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania 
posiłków, Kafeterie [bufety], Obsługa gastronomiczna z  własnym 
zapleczem, produktami i  transportem, Restauracje samoobsługo-
we, Stołówki, Usługi barowe, Usługi hotelowe, Usługi osobistych 
kucharzy, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania 
[zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi restauracyjne, Wyna-
jem budynków przenośnych, Wynajmowanie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, Wypożyczanie dozowników wody pitnej, Wypo-
życzanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i  szklanych naczyń, Wy-
pożyczanie urządzeń do gotowania 
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(111) 356429 (220) 2022 03 11 (210) 540877
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) VELOXALPHA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Velox food
(540) 

(591) grafitowy
(531) 27 05 01, 29 01 06, 27 05 05
(510), (511) 7 Automaty do sprzedaży, Długopisy do druku 3D, Dru-
karki 3D, Elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, 
Elektryczne otwieracze do  puszek, Elektryczne sokowirówki, Elek-
tryczne urządzenia do  obierania warzyw, Elektryczne wyciskacze 
do owoców do celów gospodarstwa domowego, Elektryczne zgrze-
warki do  tworzyw sztucznych [pakowanie], Etykieciarki, Krajalnice 
do chleba, Krajalnice elektryczne do sera, Krajalnice spiralne do wa-
rzyw, elektryczne, Maszynki do siekania mięsa, Maszyny do miesza-
nia, Maszyny do mineralizacji wody pitnej, Maszyny do mycia bute-
lek, Maszyny do  mycia ciśnieniowego, Maszyny do  napełniania 
butelek, Maszyny do  przetwarzania tworzyw sztucznych, Maszyny 
do wyrabiania kiełbas, Maszyny do wytwarzania past spożywczych, 
Maszyny do zamykania butelek, Maszyny kruszące, Maszyny kuchen-
ne, elektryczne, Młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, Młyn-
ki do mielenia mąki [maszyny], Młynki do użytku domowego inne niż 
ręczne, Młynki kuchenne, elektryczne, Napełniarki, Podgrzewacze 
wody [części maszyn], Roboty kuchenne, elektryczne, Roboty prze-
mysłowe, Rozdrabniarki kuchenne, elektryczne, Silniki elektryczne 
inne niż do pojazdów lądowych, Silniki hydrauliczne, Sprzęgła, inne 
niż do pojazdów lądowych, Ubijaczki elektryczne do użytku domo-
wego, Ubijaki elektryczne, Ugniatarki mechaniczne, Urządzenia 
do  korkowania butelek, Urządzenia do  napowietrzania napojów, 
Urządzenia do  napowietrzania wody, Urządzenia do  tarcia warzyw, 
Urządzenia elektromechaniczne do  przygotowywania żywności, 9 
Aplikacje komputerowe do pobrania, Czytniki [sprzęt do przetwarza-
nia danych], Czytniki kodów kreskowych, Dżojstiki do użytku z kom-
puterami, inne niż do gier wideo, Elektryczne urządzenia kontrolno
-sterujące, Interaktywne terminale z  ekranami dotykowymi, 
Komputery, Mechanizmy do  urządzeń uruchamianych monetami, 
Mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, Mikroprocesory, 
Neony reklamowe, Optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki da-
nych, Pamięci komputerowe, Platformy oprogramowania kompute-
rowego, nagrane lub do pobrania, Programy komputerowe [oprogra-
mowanie do pobrania], Programy komputerowe nagrane, Programy 
sterujące komputerowe, nagrane, Skanery [urządzenia do  przetwa-
rzania danych], Sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], Sprzęt 
komputerowy, Terminale do kart kredytowych, Układy scalone, Urzą-
dzenia do  odtwarzania dźwięku, Urządzenia do  przetwarzania da-
nych, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia do transmisji 
dźwięku, Urządzenia zdalnego sterowania, Znaki, świecące, 11 
Chłodnie, Chłodziarki do  wina, elektryczne, Elektryczne zaparzacze 
do kawy, Frytownice elektryczne, Garnki termiczne, elektryczne, Go-
frownice elektryczne, Grill, Instalacje do chłodzenia mleka, Instalacje 
do  dystrybucji wody, Kuchenki mikrofalowe, Kuchenki mikrofalowe 
do  celów przemysłowych, Kuchenny (Sprzęt-) elektryczny, Lady 
chłodnicze, Lady podgrzewane, Lampy oświetleniowe, Maszyny 
do sporządzania mleka sojowego, elektryczne, Maszyny do wytwa-
rzania lodów, Maszyny i urządzenia do wytwarzania lodu, Parowary 
elektryczne, Piece [do wypalania, prażenia], Piece [urządzenia grzew-
cze], Piece do pieczenia, Podgrzewacze wody, Prasy do tortilli, elek-
tryczne, Szafy chłodnicze, Szybkowary, elektryczne, Tostery, Urządze-
nia chłodzące, Urządzenia do  chłodzenia napojów, Urządzenia 
do chłodzenia powietrza, Urządzenia do filtrowania wody, Urządze-
nia do odwadniania żywności, elektryczne, Urządzenia do ogrzewa-
nia, Urządzenia do opiekania i pieczenia, Urządzenia do oświetlania 
za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], Urządzenia do pa-

lenia kawy, Urządzenia do pieczenia chleba, Urządzenia do pieczenia 
i  opiekania, Urządzenia do  prażenia owoców, Urządzenia do  schła-
dzania wody, Urządzenia do  smażenia gorącym powietrzem, Urzą-
dzenia do wytwarzania pary, Urządzenia elektryczne do ogrzewania, 
Urządzenia elektryczne do  robienia jogurtu, Urządzenia grzewcze 
lub chłodnicze do wydawania gorących i zimnych napojów, Urządze-
nia i instalacje do gotowania, Urządzenia i instalacje oświetleniowe, 
Urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, Wielofunkcyjne urządze-
nia do gotowania, Zamrażarki, Zasobniki pary, 20 Stoiska wystawo-
we, Szafki do  przechowywania żywności, Wózki barowe ruchome 
do  podawania herbaty, 21 Buteleczki, Butelki, Butelki chłodnicze, 
Czajniczki do  herbaty, Dzbanki do  kawy, nieelektryczne, Dzbanki 
do  parzenia kawy nieelektryczne, Filtry do  kawy nieelektryczne, 
Garnki kuchenne, Kruszarki do  użytku kuchennego, nieelektryczne, 
Kubki, Kubki z  papieru lub z  tworzyw sztucznych, Kufle, Naczynia 
do mieszania koktajli [shakery], Naczynia na napoje, Naczynia szklane 
do  napojów, Podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i  nieelektrycz-
ne, Pojemniki kuchenne, Przenośne pojemniki chłodzące, nieelek-
tryczne, Przybory do użytku w gospodarstwie domowym, Przybory 
kuchenne, Pudełka na herbatę, Pudełka na słodycze, Pudełka obiado-
we, Pudełka szklane, Serwisy do herbaty, Serwisy do kawy [zastawa 
stołowa], Szklane naczynia do  picia, Szybkowary, nieelektryczne, 
do gotowania, Tace do użytku domowego, Talerze, Talerze papiero-
we, Tarki do celów kuchennych, Termosy, Termosy do napojów, Ubi-
jaczki nieelektryczne do  użytku domowego, Zastawa stołowa, inna 
niż noże, widelce i łyżki, 29 Agar-agar do celów kulinarnych, Alginiany 
do celów kulinarnych, Aloes spożywczy, Anchois, nieżywe, Andouillet-
te, Bekon, Białka jajek, Białko do celów kulinarnych, Biały ser z chudego 
mleka [quark], Bita śmietana, Bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), 
Bulion (Preparaty do  produkcji-), Cassoulet, Cebula konserwowana, 
Chipsy owocowe, Chipsy ziemniaczane, Choucroute garnie [kapusta 
kiszona garnirowana], Confity z  kaczki, Czipsy o  niskiej zawartości 
tłuszczu, Czosnek (Konserwowy-), Daktyle, Drób, nieżywy, Dziczyzna, 
Dżem imbirowy, Dżemy, Ekstrakty alg do celów spożywczych, Ekstrak-
ty mięsne, Enzymy mlekowe do celów spożywczych, Falafel, Fasolka 
konserwowa, Filety rybne, Flaki, Galaretki, Galaretki owocowe, Galare-
ty mięsne, Groszek konserwowy, Grzyby konserwowane, Guacamole 
[pasta z awokado], Homary, nieżywe, Hot dogi w cieście kukurydzia-
nym, Hummus [pasta z  ciecierzycy], Ikra rybia przetworzona, Imbir 
kandyzowany, Imbir marynowany, Imbir, konserwowany, Jadalne 
gniazda ptaków, Jadalne larwy mrówek, preparowane, Jadalne owa-
dy, nieżywe, Jadalne suszone kwiaty, Jagody, konserwowane, Jaja, 
Jaja ślimacze jadalne, Jaja w proszku, Jogurt, Kapusta kwaszona, Kar-
czochy konserwowe, Kaszanka, Kawior, Kefir [napój mleczny], Kiełba-
ski do hotdogów, Kiełbaski w cieście, Kiszone warzywa [kimchi], Klej 
rybi spożywczy, Klipfisz [solony i  suszony dorsz], Koktajle jajeczne 
bezalkoholowe, Koktajle mleczne, Kompot żurawinowy, Kompozycje 
owoców przetworzonych, Koncentraty na  bazie owoców przezna-
czone do  gotowania, Koncentraty na  bazie warzyw przeznaczone 
do  gotowania, Koncentraty rosołowe, Konserwowane ryby, Konser-
wowane warzywa, Konserwy rybne, Korniszony, Kotlety sojowe, Ko-
tlety z tofu, Krążki z cebuli, Krem na bazie masła, Krewetki [nieżywe], 
Krewetki różowe [nieżywe], Krokiety, Kukurydza cukrowa, przetwo-
rzona, Kumys [napój mleczny], Kwaśna śmietana, Langusty, nieżywe, 
Lecytyna do celów kulinarnych, Łosoś, nieżywy, Łój Spożywczy, Mał-
że (mięczaki) nieżywe, Małże [nieżywe], Margaryna, Marmolada, Ma-
sło, Masło arachidowe, Masło kakaowe, Masło kokosowe [olej kokoso-
wy], Miąższ owoców, Mięso i  wędliny, Mięso konserwowane, Mięso 
liofilizowane, Mięso solone, Migdały mielone, Mleczne produkty, 
Mleko, Mleko albuminowe, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe do ce-
lów kulinarnych, Mleko migdałowe, Mleko migdałowe do celów kuli-
narnych, Mleko owsiane, Mleko ryżowe, Mleko ryżowe do celów kuli-
narnych, Mleko skondensowane, Mleko sojowe, Mleko w  proszku, 
Mleko z orzeszków ziemnych, Mleko z orzeszków ziemnych do celów 
kulinarnych, Mrożone owoce, Nadziewane roladki z kapusty, Napoje 
mleczne z przewagą mleka, Napoje na bazie mleka kokosowego, Na-
poje na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie mleka orzecho-
wego, Napoje zawierające bakterie kwasu mlekowego, Nasiona sło-
necznika przetworzone, Nasiona, przetworzone, Nieżywe małże, 
Nieżywe mięczaki, Olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], 
Olej kostny, jadalny, Olej palmowy jadalny, Olej rzepakowy jadalny, 
Olej słonecznikowy do celów spożywczych, Olej sojowy spożywczy, 
Olej z  oliwek jadalny, Olej z  orzecha palmowego do  żywności, Olej 
z siemienia lnianego do celów kulinarnych, Oleje spożywcze, Oliwa 
z  oliwek z  pierwszego tłoczenia, Oliwki konserwowane, Omlety, 
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Orzechy aromatyzowane, Orzechy kandyzowane, Orzechy laskowe, 
przetworzone, Orzechy preparowane, Orzechy ziemne przetworzo-
ne, Osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, Ostrygi, nieżywe, Owoce 
gotowane, Owoce konserwowane, Owoce konserwowane w alkoho-
lu, Owoce lukrowane, Owoce przetworzone, Owoce w puszkach, Pa-
pryka konserwowana, Pasta z cukinii, Pasta z oberżyny, Pasta z owo-
ców tłoczonych, Pasty do  kromek zawierające tłuszcz, Pasty 
do  smarowania na  bazie warzyw, Pasty na  bazie orzechów, Pasztet 
z wątróbki, Pektyna do celów kulinarnych, Pierożki na bazie ziemnia-
ków, Pikle, Placki ziemniaczane, Płatki ziemniaczane, Poczwarki 
jedwabnika do  spożycia przez ludzi, Podpuszczka, Potrawy z  ryb 
do  spożycia przez ludzi, Produkty serowarskie, Przecier jabłkowy, 
Przecier pomidorowy, Przeciery rybne, Przeciery warzywne, Przeką-
ski na bazie owoców, Przetwory do zup jarzynowych, Pyłki kwiatowe 
jako żywność, Raki, nieżywe, Ratatouille, Rodzynki, Ryby, Ryby solo-
ne, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Sardynki, nieżywe, Satay, Ser 
twarogowy, Serwatka, Sfermentowane pieczone mleko, Skorupiaki, 
nieżywe, Skórki owocowe, Smalec, Smażone placuszki twarogowe, 
Smażone ziemniaki (placki ziemniaczane), Soczewica konserwowana, 
Soja konserwowana spożywcza, Sok cytrynowy do  celów kulinar-
nych, Sok pomidorowy do  gotowania, Soki roślinne do  gotowania, 
Spożywczy olej kokosowy, Spożywczy olej kukurydziany, Spożywczy 
olej sezamowy, Strzykwy nieżywe, Substytuty mleka, Surowce 
do  produkcji tłuszczy jadalnych, Szpik kostny zwierzęcy jadalny, 
Szynka, Śledzie, nieżywe, Śmietana [produkty mleczarskie], Śmietana 
na bazie warzyw, Tahini [pasta z ziarna sezamowego], Tajine [gotowe 
danie z mięsa, ryby lub warzyw], Tempeh, Tłuszcze jadalne, Tofu, Tru-
fle konserwowane, Tuńczyk, nieżywy, Warzywa gotowane, Warzywa 
liofilizowane, Warzywa przetworzone, Warzywa suszone, Warzywa 
w puszkach, Wątroba, White pudding [rodzaj kaszanki bez krwi], Wie-
przowina, Wiórki kokosowe, Wodorosty konserwowe, Wywar, bulion, 
Yakitori, Yuba [skórka z  tofu], Zsiadłe mleko, Zupy, Zupy (Składniki 
do sporządzania-), Żelatyna, Żółtka jajek, Żywność przygotowywana 
z ryb, 32 Aperitify bezalkoholowe, Barley Wine [piwo], Bezalkoholo-
we preparaty do produkcji napojów, Bezalkoholowe wyciągi z owo-
ców, Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Chmiel (Wyciąg z-) do wy-
twarzania piwa, Cydr bezalkoholowy, Drinki na  bazie piwa, Esencje 
do  wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie  w  postaci olejków 
eterycznych, Koktajle bezalkoholowe, Kwas chlebowy [napoje bezal-
koholowe], Lemoniada, Moszcz, Napoje bezalkoholowe, Napoje bez-
alkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, 
Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, Napoje bezalko-
holowe o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Na-
poje energetyzujące, Napoje gazowane (Proszek do  wytwarzania-), 
Napoje izotoniczne, Napoje na  bazie owoców lub warzyw, Napoje 
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie soi, inne niż 
substytuty mleka, Napoje serwatkowe, Napoje sportowe wzbogaca-
ne proteinami, Napój imbirowy, Orszada, Owoce (Bezalkoholowe na-
poje z soków-), Owocowe nektary, bezalkoholowe, Pastylki do napo-
jów gazowanych, Piwo, Piwo słodowe, Pomidory (sok-) [napój], 
Sarsaparilla (Napoje bezalkoholowe z-), Shandy [napój składający się 
z piwa i lemoniady], Soki, Soki warzywne [napoje], Sorbety [napoje], 
Syrop do lemoniady, Syropy do napojów, Winogrona (Moszcz-), nie-
sfermentowany, Woda [napoje], Woda gazowana, Woda gazowana 
(Preparaty do  produkcji-), Woda litowa, Woda mineralna [napoje], 
Woda selcerska, Woda sodowa, Woda stołowa, 33 Alkohol ryżowy, 
Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Alkoholowe (Ekstrakty-), Alko-
holowe (Esencje-), Alkoholowe ekstrakty owocowe, Anyżówka [li-
kier], Aperitify, Arak, Brandy, Curaҫao [likier], Cydr, Destylowane na-
poje, Destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, Dżin, Gorzkie 
nalewki, Gotowe napoje alkoholowe inne niż na  bazie piwa, Gru-
szecznik [napój alkoholowy], Kirsz [alkohol na bazie wiśni], Koktajle, 
Likiery, Miętowy (Likier-), Miód pitny, Napoje alkoholowe (z  wyjąt-
kiem piwa), Napoje alkoholowe na bazie trzciny cukrowej, Napoje al-
koholowe wspomagające trawienie [likiery i alkohole wysokoprocen-
towe], Napoje alkoholowe zawierające owoce, Piquette [wino 
z wytłoczyn winogronowych], Rum, Sake, Whisky, Wino, Wódka, 35 
Administrowanie programami lojalności konsumenta, Agencje rekla-
mowe, Aktualizacja i  utrzymywanie danych w  komputerowych ba-
zach danych, Aktualizacja i  utrzymywanie informacji w  rejestrach, 
Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, 
Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biz-
nesu, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w dziedzinie strate-
gii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strate-
gii komunikacyjnych w  reklamie, Doradztwo w  zakresie organizacji 

działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie za-
rządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizne-
sowych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowanie, Handlowe informa-
cje i  porady udzielane konsumentom w  wyborze towarów i  usług, 
Impresariat w działalności artystycznej, Indeksowanie stron interneto-
wych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o działalno-
ści gospodarczej, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych 
do-), Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, 
Marketing w  ramach wydawania oprogramowania, Negocjowanie 
i  rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, Obsługiwanie centrali telefo-
nicznych na rzecz innych, Optymalizacja stron internetowych, Organi-
zowanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], 
Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowy-
mi, Pomoc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Poszukiwania 
w zakresie patronatu, Prezentowanie produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Produk-
cja programów typu telezakupy, Profilowanie konsumentów do ce-
lów komercyjnych lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania 
wydarzeń sportowych, Przeprowadzanie testów psychologicznych 
w celu selekcji personelu, Przygotowanie listy płac, Przygotowywanie 
zeznań podatkowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestra-
cja komunikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklama korespon-
dencyjna, Reklama online za  pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy ra-
diowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszechnia-
nie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indek-
sów Informacji do celów handlowych lub reklamowych, Sporządzanie 
wyciągów z konta, Statystyczne zestawienia, Systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, Telefoniczne udzielanie informa-
cji [dla nieobecnych abonentów], Telemarketing, Transkrypcja wiado-
mości [prace biurowe], Tworzenie tekstów reklamowych, Tymczaso-
we zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktualnianie materiałów 
reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za  pośrednictwem strony internetowej, Usługi agencji importowo
-eksportowych, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usłu-
gi ekspertów w  zakresie efektywności biznesowej, Usługi handlu 
detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobra-
nia, Usługi handlu detalicznego online w  zakresie muzyki cyfrowej 
do  pobrania, Usługi handlu detalicznego online w  zakresie muzyki 
i  filmów nagranych oraz do  pobrania, Usługi handlu detalicznego 
w  zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi komunikacji korporacyj-
nej, Usługi lobbingu handlowego, Usługi marketingowe, Usługi me-
nedżerskie dla sportowców, Usługi pośrednictwa biznesowego doty-
czące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych 
z  przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednic-
twa w handlu, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług tele-
komunikacyjnych dla osób trzecich, Usługi prenumeraty gazet dla 
osób trzecich, Usługi public relations, Usługi relacji z mediami, Usługi 
sekretarskie, Usługi umawiania spotkań [prace biurowej, Usługi w za-
kresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla in-
nych przedsiębiorstw], Usługi w  zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi 
w  zakresie wywiadu konkurencyjnego, Usługi w  zakresie wywiadu 
rynkowego, Usługi związane z  przenoszeniem przedsiębiorstw, 
Wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia prze-
targowe, Wyceny handlowe, Wynajem bilbordów [tablic reklamo-
wych], Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przeka-
zu, Wynajem dystrybutorów automatycznych, Wynajem fotokopiarek, 
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie urządzeń 
i  wyposażenia biurowego, Wypożyczanie materiałów reklamowych, 
Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypożyczanie wyposażenia biu-
rowego w obiektach do co-workingu, Wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, Wyszukiwanie informacji w  plikach komputero-
wych dla osób trzecich, Zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i  sprzedawców towarów i  usług, Zapewnianie rankingów 
użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie 
recenzji użytkowników w  celach handlowych lub reklamowych, Za-
rządzanie biznesowe programami refundacji w imieniu osób trzecich, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budow-
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lanych, Zarządzanie handlowe w  zakresie koncesjonowania dóbr 
i  usług na  rzecz osób trzecich, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie 
w  działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako 
wolni strzelcy, Zarządzanie w  zakresie zamówień handlowych, 38 
Agencje informacyjne, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecz-
nościowych, Informacja o telekomunikacji, Komunikacja radiowa, Ko-
munikacja za  pośrednictwem sieci światłowodowych, Komunikacja 
za  pośrednictwem telefonów komórkowych, Łączność poprzez ter-
minale komputerowe, Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie tele-
wizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z global-
ną siecią komputerową, Poczta elektroniczna, Przesyłanie faksów, 
Przesyłanie on-line kartek z życzeniami, Przydzielanie kanałów tele-
komunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, Transfer stru-
mieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja podka-
stów, Transmisja programów radiowych, Transmisja programów 
telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na  żądanie, 
Udostępnianie forów internetowych online, Usługi poczty głosowej, 
Usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektro-
nicznej], Usługi telefoniczne, Usługi telekonferencyjne, Usługi telek-
sowe, Usługi trasowania i  podłączania do  sieci telekomunikacyjnej, 
Usługi w zakresie wideokonferencji, Usługi związane z elektroniczny-
mi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Wspomagane 
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Wynajem sprzętu 
telekomunikacyjnego, Wynajmowanie czasu dostępu do globalnych 
sieci komputerowych, Wypożyczanie modemów, Wypożyczanie 
smartfonów, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń 
do  przesyłania wiadomości, Zapewnianie dostępu do  baz danych, 
Zapewnianie dostępu do  globalnych sieci komputerowych, 39 Do-
stawa towarów, Napełnianie automatów sprzedających, Pakowanie 
prezentów, Składowanie towarów, Transport, Usługi kurierskie [wia-
domości lub towary], Usługi transportu samochodami silnikowymi, 
Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Wypożyczanie zamraża-
rek, 40 Drukowanie, Drukowanie 3D, Konserwowanie napojów i żyw-
ności, Mrożenie żywności, Obróbka metali, Usługi pasteryzacji żyw-
ności i napojów, Wędzenie żywności, Wypiek chleba na zamówienie, 
Wypożyczanie urządzeń grzewczych, Wypożyczanie urządzeń klima-
tyzacyjnych, 41 Doradztwo zawodowe, Komputerowe przygotowa-
nie materiałów do publikacji elektronicznej, Kształcenie praktyczne 
[pokazy], Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udzia-
łem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie 
i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, 
Organizowanie i  prowadzenie sympozjów, Organizowanie i  prowa-
dzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja 
lub rozrywka], Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie 
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Planowanie przyjęć 
[rozrywka], Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Przeka-
zywanie know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie 
on-line elektronicznych książek i  czasopism, Telewizyjne usługi roz-
rywkowe, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnia-
nie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi edycji wideo 
na  potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi szkoleniowe zapewniane 
przy pomocy symulatorów, Usługi technika oświetlenia na potrzeby 
realizacji wydarzeń, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 42 Aktu-
alizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów 
komputerowych, Badania naukowe, Badania technologiczne, Bada-
nia w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych, Doradztwo doty-
czące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo w  dziedzinie 
bezpieczeństwa danych, Doradztwo w  dziedzinie bezpieczeństwa 
internetowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputero-
wego, Doradztwo w  zakresie projektowania i  rozbudowy sprzętu 
komputerowego, Doradztwo w  zakresie projektowania stron inter-
netowych, Dostarczanie informacji o  technologii komputerowej 
i  programowaniu za  pośrednictwem strony internetowej, Hosting 
serwerów, Hosting stron internetowych, Instalacja oprogramowania 
komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, 
Kontrola jakości, Konwersja danych lub dokumentów na formę elek-
troniczną, Konwersja programów komputerowych i danych, inna niż 
konwersja fizyczna, Monitoring systemów komputerowych przy uży-
ciu dostępu zdalnego, Monitorowanie systemów komputerowych 
w  celu wykrywania awarii, Monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń 
bezpieczeństwa danych, Odzyskiwanie danych komputerowych, 
Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramo-
wania, Opracowywanie platform komputerowych, Oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Powielanie progra-

mów komputerowych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi pro-
duktami dla osób trzecich, Programowanie komputerów, Projektowa-
nie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie opakowań, 
Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie 
systemów komputerowych, Przechowywanie danych elektronicz-
nych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowni-
ków przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji 
online, Tworzenie i  projektowanie indeksów informacji opartych 
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], 
Tworzenie i  utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, 
Udostępnienie wyszukiwarek Internetowych, Usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii, Usługi doradcze w dziedzinie technologii kompu-
terowej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyj-
nej, Usługi graficzne, Usługi konsultacyjne w  dziedzinie technologii 
informacyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych w  dziedzinie infor-
matyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi w  zakresie identyfikacji 
użytkowników z  wykorzystaniem technologii do  transakcji handlu 
elektronicznego, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej kompute-
rów, Wynajem sprzętu do przetwarzania danych, Wynajmowanie ser-
werów WWW, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Wzornictwo przemysłowe, 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Biu-
ra zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Dekorowanie żywności, 
Domy opieki dla osób w  podeszłym wieku, Informacje i  doradztwo 
w zakresie przygotowywania posiłków, Kafeterie [bufety], Obsługa ga-
stronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, Re-
stauracje samoobsługowe, Stołówki, Usługi barowe, Usługi hotelowe, 
Usługi osobistych kucharzy, Usługi recepcyjne dla tymczasowego za-
kwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi restaura-
cyjne, Wynajem budynków przenośnych, Wynajmowanie zakwatero-
wania na  pobyt czasowy, Wypożyczanie dozowników wody pitnej, 
Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i  szklanych naczyń, 
Wypożyczanie urządzeń do gotowania 

(111) 356430 (220) 2022 03 11 (210) 540878
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) VELOXALPHA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Velox coffee
(540) 

(591) grafitowy
(531) 27 05 01, 27 05 05, 29 01 06
(510), (511) 7 Automaty do sprzedaży, Elektromechaniczne urządze-
nia do przyrządzania napojów, Elektryczne zgrzewarki do tworzyw 
sztucznych [pakowanie], Etykieciarki, Maszyny do mieszania, Maszy-
ny do mineralizacji wody pitnej, Maszyny do mycia butelek, Maszyny 
do mycia ciśnieniowego, Maszyny do napełniania butelek, Maszyny 
do zamykania butelek, Maszyny kruszące, Maszyny kuchenne, elek-
tryczne, Młynki do  kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, Młynki 
do użytku domowego inne niż ręczne, Młynki kuchenne, elektrycz-
ne, Napełniarki, Podgrzewacze wody [części maszyn], Roboty ku-
chenne, elektryczne, Roboty przemysłowe, Rozdrabniarki kuchenne, 
elektryczne, Silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, Silni-
ki hydrauliczne, Ubijaczki elektryczne do użytku domowego, Ubijaki 
elektryczne, Ugniatarki mechaniczne, Urządzenia do korkowania bu-
telek, Urządzenia do napowietrzania napojów, Urządzenia do napo-
wietrzania wody, Urządzenia elektromechaniczne do  przygotowy-
wania żywności, 9 Aplikacje komputerowe do  pobrania, Czytniki 
[sprzęt do przetwarzania danych], Czytniki kodów kreskowych, Dżoj-
stiki do użytku z komputerami, inne niż do gier wideo, Elektryczne 
urządzenia kontrolno-sterujące, Interaktywne terminale z ekranami 
dotykowymi, Komputery, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych 
monetami, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, Mi-
kroprocesory, Neony reklamowe, Optyczne czytniki znaków, Optycz-
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ne nośniki danych, Pamięci komputerowe, Platformy oprogramowa-
nia komputerowego, nagrane lub do  pobrania, Programy 
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy kompute-
rowe nagrane, Programy sterujące komputerowe, nagrane, Skanery 
[urządzenia do przetwarzania danych], Sprzęgacze [urządzenia prze-
twarzające dane], Sprzęt komputerowy, Terminale do kart kredyto-
wych, Układy scalone, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządze-
nia do przetwarzania danych, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, 
Urządzenia do transmisji dźwięku, Urządzenia zdalnego sterowania, 
Znaki, świecące, 11 Chłodnie, Elektryczne zaparzacze do kawy, Insta-
lacje do chłodzenia mleka, Instalacje do dystrybucji wody, Kuchenny 
(Sprzęt-) elektryczny, Lady chłodnicze, Lady podgrzewane, Maszyny 
do sporządzania mleka sojowego, elektryczne, Maszyny i urządzenia 
do  wytwarzania lodu, Parowary elektryczne, Podgrzewacze wody, 
Szafy chłodnicze, Szybkowary, elektryczne, Urządzenia chłodzące, 
Urządzenia do chłodzenia napojów, Urządzenia do filtrowania wody, 
Urządzenia do ogrzewania, Urządzenia do palenia kawy, Urządzenia 
do schładzania wody, Urządzenia do wytwarzania pary, Urządzenia 
elektryczne do  ogrzewania, Urządzenia grzewcze lub chłodnicze 
do wydawania gorących i zimnych napojów, Urządzenia i  instalacje 
do  gotowania, Urządzenia i  instalacje oświetleniowe, Urządzenia 
i maszyny do uzdatniania wody, Wielofunkcyjne urządzenia do goto-
wania, Zamrażarki, Zasobniki pary, 20 Stoiska wystawowe, Szafki 
do przechowywania żywności, Wózki barowe ruchome do podawa-
nia herbaty, 21 Buteleczki, Butelki, Butelki chłodnicze, Czajniczki 
do herbaty, Dzbanki do kawy, nieelektryczne, Dzbanki do parzenia 
kawy nieelektryczne, Filtry do  kawy nieelektryczne, Kruszarki 
do  użytku kuchennego, nieelektryczne, Kubki, Kubki z  papieru lub 
z tworzyw sztucznych, Kufle, Naczynia do mieszania koktajli [shake-
ry], Naczynia na napoje, Naczynia szklane do napojów, Podgrzewa-
cze świeczkowe, elektryczne i nieelektryczne, Pojemniki kuchenne, 
Przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, Przybory do użytku 
w gospodarstwie domowym, Przybory kuchenne, Pudełka na herba-
tę, Pudełka na słodycze, Pudełka szklane, Serwisy do herbaty, Serwi-
sy do  kawy [zastawa stołowa], Szklane naczynia do  picia, Termosy, 
Termosy do napojów, 30 Czekoladowa kawa, Filtry w postaci toreb 
papierowych wypełnione kawą, Gotowa kawa i  napoje na  bazie 
kawy, Kapsułki z kawą, Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa bezkofe-
inowa, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Kawa liofilizo-
wana, Kawa mielona, Kawa nienaturalna, Kawa niepalona, Kawa [pa-
lona, w proszku, granulowana lub w napojach], 35 Administrowanie 
programami lojalności konsumenta, Agencje reklamowe, Aktualiza-
cja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktu-
alizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Badania biznesowe, 
Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii pu-
blicznej, Badania rynkowe, Badania w  zakresie biznesu, Dekoracja 
wystaw sklepowych, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj-
nych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności go-
spodarczej, 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, Fakturowanie, Handlowe informacje i  porady 
udzielane konsumentom w  wyborze towarów i  usług, Impresariat 
w działalności artystycznej, Indeksowanie stron internetowych w ce-
lach handlowych lub reklamowych, Informacja o działalności gospo-
darczej, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do-), Kom-
puterowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Marketing 
w  ramach wydawania oprogramowania, Negocjowanie i  rozliczanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów bizne-
sowych dla osób trzecich, Obsługiwanie centrali telefonicznych 
na rzecz innych, Optymalizacja stron internetowych, Organizowanie 
targów handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pisanie 
scenariuszy do celów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy za-
rządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Po-
moc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Poszukiwania w  za-
kresie patronatu, Prezentowanie produktów w  mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja 
programów typu telezakupy, Profilowanie konsumentów do  celów 
komercyjnych lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób 
trzecich, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wy-
darzeń sportowych, Przeprowadzanie testów psychologicznych 
w celu selekcji personelu, Przygotowanie listy płac, Przygotowywanie 
zeznań podatkowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestra-

cja komunikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklama korespon-
dencyjna, Reklama online za  pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy ra-
diowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszechnia-
nie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indek-
sów Informacji do celów handlowych lub reklamowych, Sporządzanie 
wyciągów z konta, Statystyczne zestawienia, Systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, Telefoniczne udzielanie informa-
cji [dla nieobecnych abonentów], Telemarketing, Transkrypcja wia-
domości [prace biurowe], Tworzenie tekstów reklamowych, Tymcza-
sowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktualnianie materiałów 
reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za  pośrednictwem strony internetowej, Usługi agencji importowo
-eksportowych, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usłu-
gi ekspertów w  zakresie efektywności biznesowej, Usługi handlu 
detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobra-
nia, Usługi handlu detalicznego online w  zakresie muzyki cyfrowej 
do  pobrania, Usługi handlu detalicznego online w  zakresie muzyki 
i  filmów nagranych oraz do  pobrania, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi komunikacji korporacyj-
nej, Usługi lobbingu handlowego, Usługi marketingowe, Usługi me-
nedżerskie dla sportowców, Usługi pośrednictwa biznesowego doty-
czące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych 
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednic-
twa w handlu, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług tele-
komunikacyjnych dla osób trzecich, Usługi prenumeraty gazet dla 
osób trzecich, Usługi public relations, Usługi relacji z mediami, Usługi 
sekretarskie, Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], Usługi w za-
kresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i  usług dla 
innych przedsiębiorstw], Usługi w zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi 
w  zakresie wywiadu konkurencyjnego, Usługi w  zakresie wywiadu 
rynkowego, Usługi związane z  przenoszeniem przedsiębiorstw, 
Wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia prze-
targowe, Wyceny handlowe, Wynajem bilbordów [tablic reklamo-
wych], Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przeka-
zu, Wynajem dystrybutorów automatycznych, Wynajem fotokopiarek, 
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie urządzeń 
i  wyposażenia biurowego, Wypożyczanie materiałów reklamowych, 
Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypożyczanie wyposażenia biuro-
wego w  obiektach do  co-workingu, Wystawy w  celach handlowych 
lub reklamowych, Wyszukiwanie informacji w  plikach komputero-
wych dla osób trzecich, Zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i  sprzedawców towarów i  usług, Zapewnianie rankingów 
użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie 
recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Za-
rządzanie biznesowe programami refundacji w imieniu osób trzecich, 
Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budow-
lanych, Zarządzanie handlowe w  zakresie koncesjonowania dóbr 
i  usług na  rzecz osób trzecich, Zarządzanie hotelami, Zarządzanie 
w  działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako 
wolni strzelcy, Zarządzanie w  zakresie zamówień handlowych, 38 
Agencje informacyjne, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecz-
nościowych, Informacja o telekomunikacji, Komunikacja radiowa, Ko-
munikacja za  pośrednictwem sieci światłowodowych, Komunikacja 
za  pośrednictwem telefonów komórkowych, Łączność poprzez ter-
minale komputerowe, Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie tele-
wizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z global-
ną siecią komputerową, Poczta elektroniczna, Przesyłanie faksów, 
Przesyłanie on-line kartek z życzeniami, Przydzielanie kanałów tele-
komunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, Transfer stru-
mieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja podka-
stów, Transmisja programów radiowych, Transmisja programów 
telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na  żądanie, 
Udostępnianie forów internetowych online, Usługi poczty głosowej, 
Usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektro-
nicznej], Usługi telefoniczne, Usługi telekonferencyjne, Usługi telek-
sowe, Usługi trasowania i  podłączania do  sieci telekomunikacyjnej, 
Usługi w zakresie wideokonferencji, Usługi związane z elektroniczny-
mi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Wspomagane kom-
puterowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Wynajem sprzętu tele-
komunikacyjnego, Wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci 
komputerowych, Wypożyczanie modemów, Wypożyczanie smartfo-
nów, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń do przesyła-
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nia wiadomości, Zapewnianie dostępu do baz danych, Zapewnianie 
dostępu do globalnych sieci komputerowych, 39 Dostawa towarów, 
Napełnianie automatów sprzedających, Pakowanie prezentów, Skła-
dowanie towarów, Transport, Usługi kurierskie [wiadomości lub to-
wary], Usługi transportu samochodami silnikowymi, Wypożyczanie 
kontenerów magazynowych, Wypożyczanie zamrażarek, 40 Druko-
wanie, Drukowanie 3D, Konserwowanie napojów i żywności, Mrożenie 
żywności, Obróbka metali, Usługi pasteryzacji żywności i  napojów, 
Wędzenie żywności, Wypiek chleba na  zamówienie, Wypożyczanie 
urządzeń grzewczych, Wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych, 41 
Doradztwo zawodowe, Komputerowe przygotowanie materiałów 
do publikacji elektronicznej, Kształcenie praktyczne [pokazy], Organi-
zowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organi-
zowanie i  prowadzenie konferencji, Organizowanie i  prowadzenie 
kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowa-
nie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsz-
tatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozryw-
ka], Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw 
w  celach kulturalnych lub edukacyjnych, Planowanie przyjęć [roz-
rywka], Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Przekazy-
wanie know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie 
on-line elektronicznych książek i czasopism, Telewizyjne usługi roz-
rywkowe, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnia-
nie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi edycji wideo 
na  potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi szkoleniowe zapewniane 
przy pomocy symulatorów, Usługi technika oświetlenia na potrzeby 
realizacji wydarzeń, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 42 Aktu-
alizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów 
komputerowych, Badania naukowe, Badania technologiczne, Bada-
nia w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych, Doradztwo doty-
czące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo w  dziedzinie 
bezpieczeństwa danych, Doradztwo w  dziedzinie bezpieczeństwa 
internetowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputero-
wego, Doradztwo w  zakresie projektowania i  rozbudowy sprzętu 
komputerowego, Doradztwo w  zakresie projektowania stron inter-
netowych, Dostarczanie informacji o  technologii komputerowej 
i  programowaniu za  pośrednictwem strony internetowej, Hosting 
serwerów, Hosting stron internetowych, Instalacja oprogramowania 
komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, 
Kontrola jakości, Konwersja danych lub dokumentów na formę elek-
troniczną, Konwersja programów komputerowych i danych, inna niż 
konwersja fizyczna, Monitoring systemów komputerowych przy uży-
ciu dostępu zdalnego, Monitorowanie systemów komputerowych 
w  celu wykrywania awarii, Monitorowanie systemów komputero-
wych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń 
bezpieczeństwa danych, Odzyskiwanie danych komputerowych, 
Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramo-
wania, Opracowywanie platform komputerowych, Oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Powielanie progra-
mów komputerowych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi pro-
duktami dla osób trzecich, Programowanie komputerów, Projektowa-
nie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie opakowań, 
Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie 
systemów komputerowych, Przechowywanie danych elektronicz-
nych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowni-
ków przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji 
online, Tworzenie i  projektowanie indeksów informacji opartych 
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], 
Tworzenie i  utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, 
Udostępnienie wyszukiwarek Internetowych, Usługi doradcze 
w dziedzinie technologii, Usługi doradcze w dziedzinie technologii 
komputerowej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomu-
nikacyjnej, Usługi graficzne, Usługi konsultacyjne w dziedzinie tech-
nologii informacyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie 
informatyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi w zakresie identyfika-
cji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu 
elektronicznego, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej kompu-
terów, Wynajem sprzętu do  przetwarzania danych, Wynajmowanie 
serwerów WWW, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Wzornictwo przemysłowe, 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Biu-
ra zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Dekorowanie żywności, 
Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, Informacje i doradztwo 
w  zakresie przygotowywania posiłków, Kafeterie [bufety], Obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, 

Restauracje samoobsługowe, Stołówki, Usługi barowe, Usługi hote-
lowe, Usługi osobistych kucharzy, Usługi recepcyjne dla tymczaso-
wego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usłu-
gi restauracyjne, Wynajem budynków przenośnych, Wynajmowanie 
zakwaterowania na  pobyt czasowy, Wypożyczanie dozowników 
wody pitnej, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szkla-
nych naczyń, Wypożyczanie urządzeń do gotowania 

(111) 356431 (220) 2022 03 11 (210) 540879
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) VELOXALPHA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Velox store
(540) 

(591) grafitowy
(531) 27 05 01, 27 05 05, 29 01 06
(510), (511) 7 Automaty do sprzedaży, Długopisy do druku 3D, Dru-
karki 3D, Elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, 
Elektryczne otwieracze do  puszek, Elektryczne sokowirówki, Elek-
tryczne urządzenia do  obierania warzyw, Elektryczne wyciskacze 
do owoców do celów gospodarstwa domowego, Elektryczne zgrze-
warki do  tworzyw sztucznych [pakowanie], Etykieciarki, Krajalnice 
do chleba, Krajalnice elektryczne do sera, Krajalnice spiralne do wa-
rzyw, elektryczne, Maszynki do siekania mięsa, Maszyny do miesza-
nia, Maszyny do mineralizacji wody pitnej, Maszyny do mycia bute-
lek, Maszyny do  mycia ciśnieniowego, Maszyny do  napełniania 
butelek, Maszyny do  przetwarzania tworzyw sztucznych, Maszyny 
do wyrabiania kiełbas, Maszyny do wytwarzania past spożywczych, 
Maszyny do zamykania butelek, Maszyny kruszące, Maszyny kuchen-
ne, elektryczne, Młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, Młyn-
ki do mielenia mąki [maszyny], Młynki do użytku domowego inne niż 
ręczne, Młynki kuchenne, elektryczne, Napełniarki, Podgrzewacze 
wody [części maszyn], Roboty kuchenne, elektryczne, Roboty przemy-
słowe, Rozdrabniarki kuchenne, elektryczne, Silniki elektryczne inne 
niż do  pojazdów lądowych, Silniki hydrauliczne, Sprzęgła, inne niż 
do pojazdów lądowych, Ubijaczki elektryczne do użytku domowego, 
Ubijaki elektryczne, Ugniatarki mechaniczne, Urządzenia do korkowa-
nia butelek, Urządzenia do  napowietrzania napojów, Urządzenia 
do  napowietrzania wody, Urządzenia do  tarcia warzyw, Urządzenia 
elektromechaniczne do przygotowywania żywności, 9 Aplikacje kom-
puterowe do  pobrania, Czytniki [sprzęt do  przetwarzania danych], 
Czytniki kodów kreskowych, Dżojstiki do użytku z komputerami, inne 
niż do  gier wideo, Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Inte-
raktywne terminale z  ekranami dotykowymi, Komputery, Mechani-
zmy do  urządzeń uruchamianych monetami, Mechanizmy do  urzą-
dzeń uruchamianych żetonami, Mikroprocesory, Neony reklamowe, 
Optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki danych, Pamięci kompu-
terowe, Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub 
do  pobrania, Programy komputerowe [oprogramowanie do  pobra-
nia], Programy komputerowe nagrane, Programy sterujące kompute-
rowe, nagrane, Skanery [urządzenia do przetwarzania danych], Sprzę-
gacze [urządzenia przetwarzające dane], Sprzęt komputerowy, 
Terminale do kart kredytowych, Układy scalone, Urządzenia do od-
twarzania dźwięku, Urządzenia do  przetwarzania danych, Urządze-
nia do  rejestrowania dźwięku, Urządzenia do  transmisji dźwięku, 
Urządzenia zdalnego sterowania, Znaki, świecące, 11 Chłodnie, Chło-
dziarki do  wina, elektryczne, Elektryczne zaparzacze do  kawy, Fry-
townice elektryczne, Garnki termiczne, elektryczne, Gofrownice elek-
tryczne, Grill, Instalacje do chłodzenia mleka, Instalacje do dystrybucji 
wody, Kuchenki mikrofalowe, Kuchenki mikrofalowe do celów prze-
mysłowych, Kuchenny (Sprzęt-) elektryczny, Lady chłodnicze, Lady 
podgrzewane, Lampy oświetleniowe, Maszyny do sporządzania mle-
ka sojowego, elektryczne, Maszyny do wytwarzania lodów, Maszyny 
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i  urządzenia do  wytwarzania lodu, Parowary elektryczne, Piece 
[do wypalania, prażenia], Piece [urządzenia grzewcze], Piece do pie-
czenia, Podgrzewacze wody, Prasy do  tortilli, elektryczne, Szafy 
chłodnicze, Szybkowary, elektryczne, Tostery, Urządzenia chłodzące, 
Urządzenia do  chłodzenia napojów, Urządzenia do  chłodzenia po-
wietrza, Urządzenia do filtrowania wody, Urządzenia do odwadniania 
żywności, elektryczne, Urządzenia do  ogrzewania, Urządzenia 
do opiekania i pieczenia, Urządzenia do oświetlania za pomocą diod 
elektroluminescencyjnych [LED], Urządzenia do palenia kawy, Urzą-
dzenia do  pieczenia chleba, Urządzenia do  pieczenia i  opiekania, 
Urządzenia do  prażenia owoców, Urządzenia do  schładzania wody, 
Urządzenia do  smażenia gorącym powietrzem, Urządzenia do  wy-
twarzania pary, Urządzenia elektryczne do  ogrzewania, Urządzenia 
elektryczne do robienia jogurtu, Urządzenia grzewcze lub chłodnicze 
do wydawania gorących i zimnych napojów, Urządzenia i  instalacje 
do  gotowania, Urządzenia i  instalacje oświetleniowe, Urządzenia 
i maszyny do uzdatniania wody, Wielofunkcyjne urządzenia do goto-
wania, Zamrażarki, Zasobniki pary, 20 Stoiska wystawowe, Szafki 
do przechowywania żywności, Wózki barowe ruchome do podawa-
nia herbaty, 21 Buteleczki, Butelki, Butelki chłodnicze, Czajniczki 
do  herbaty, Dzbanki do  kawy, nieelektryczne, Dzbanki do  parzenia 
kawy nieelektryczne, Filtry do kawy nieelektryczne, Garnki kuchen-
ne, Kruszarki do  użytku kuchennego, nieelektryczne, Kubki, Kubki 
z  papieru lub z  tworzyw sztucznych, Kufle, Naczynia do  mieszania 
koktajli [shakery], Naczynia na napoje, Naczynia szklane do napojów, 
Podgrzewacze świeczkowe, elektryczne i  nieelektryczne, Pojemniki 
kuchenne, Przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, Przybory 
do użytku w gospodarstwie domowym, Przybory kuchenne, Pudełka 
na herbatę, Pudełka na słodycze, Pudełka obiadowe, Pudełka szkla-
ne, Serwisy do herbaty, Serwisy do kawy [zastawa stołowa], Szklane 
naczynia do  picia, Szybkowary, nieelektryczne, do  gotowania, Tace 
do użytku domowego, Talerze, Talerze papierowe, Tarki do celów ku-
chennych, Termosy, Termosy do  napojów, Ubijaczki nieelektryczne 
do użytku domowego, Zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyż-
ki, 29 Agar-agar do  celów kulinarnych, Alginiany do  celów kulinar-
nych, Aloes spożywczy, Anchois, nieżywe, Andouillette, Bekon, Białka 
jajek, Białko do celów kulinarnych, Biały ser z chudego mleka [quark], 
Bita śmietana, Bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), Bulion (Prepa-
raty do produkcji-), Cassoulet, Cebula konserwowana, Chipsy owoco-
we, Chipsy ziemniaczane, Choucroute garnie [kapusta kiszona gar-
nirowana], Confity z  kaczki, Czipsy o  niskiej zawartości tłuszczu, 
Czosnek (Konserwowy-), Daktyle, Drób, nieżywy, Dziczyzna, Dżem 
imbirowy, Dżemy, Ekstrakty alg do  celów spożywczych, Ekstrakty 
mięsne, Enzymy mlekowe do  celów spożywczych, Falafel, Fasolka 
konserwowa, Filety rybne, Flaki, Galaretki, Galaretki owocowe, Gala-
rety mięsne, Groszek konserwowy, Grzyby konserwowane, Guaca-
mole [pasta z awokado], Homary, nieżywe, Hot dogi w cieście kukury-
dzianym, Hummus [pasta z  ciecierzycy], Ikra rybia przetworzona, 
Imbir kandyzowany, Imbir marynowany, Imbir, konserwowany, Jadal-
ne gniazda ptaków, Jadalne larwy mrówek, preparowane, Jadalne 
owady, nieżywe, Jadalne suszone kwiaty, Jagody, konserwowane, 
Jaja, Jaja ślimacze jadalne, Jaja w proszku, Jogurt, Kapusta kwaszona, 
Karczochy konserwowe, Kaszanka, Kawior, Kefir [napój mleczny], Kieł-
baski do  hotdogów, Kiełbaski w  cieście, Kiszone warzywa [kimchi], 
Klej rybi spożywczy, Klipfisz [solony i suszony dorsz], Koktajle jajecz-
ne bezalkoholowe, Koktajle mleczne, Kompot żurawinowy, Kompo-
zycje owoców przetworzonych, Koncentraty na bazie owoców prze-
znaczone do gotowania, Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone 
do  gotowania, Koncentraty rosołowe, Konserwowane ryby, Konser-
wowane warzywa, Konserwy rybne, Korniszony, Kotlety sojowe, Ko-
tlety z tofu, Krążki z cebuli, Krem na bazie masła, Krewetki [nieżywe], 
Krewetki różowe [nieżywe], Krokiety, Kukurydza cukrowa, przetwo-
rzona, Kumys [napój mleczny], Kwaśna śmietana, Langusty, nieżywe, 
Lecytyna do celów kulinarnych, Łosoś, nieżywy, Łój spożywczy, Mał-
że (mięczaki) nieżywe, Małże [nieżywe], Margaryna, Marmolada, Ma-
sło, Masło arachidowe, Masło kakaowe, Masło kokosowe [olej kokoso-
wy], Miąższ owoców, Mięso i  wędliny, Mięso konserwowane, Mięso 
liofilizowane, Mięso solone, Migdały mielone, Mleczne produkty, 
Mleko, Mleko albuminowe, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe do ce-
lów kulinarnych, Mleko migdałowe, Mleko migdałowe do celów kuli-
narnych, Mleko owsiane, Mleko ryżowe, Mleko ryżowe do celów kuli-
narnych, Mleko skondensowane, Mleko sojowe, Mleko w  proszku, 
Mleko z orzeszków ziemnych, Mleko z orzeszków ziemnych do celów 
kulinarnych, Mrożone owoce, Nadziewane roladki z kapusty, Napoje 
mleczne z przewagą mleka, Napoje na bazie mleka kokosowego, Na-

poje na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie mleka orzecho-
wego, Napoje zawierające bakterie kwasu mlekowego, Nasiona sło-
necznika przetworzone, Nasiona, przetworzone, Nieżywe małże, 
Nieżywe mięczaki, Olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], 
Olej kostny, jadalny, Olej palmowy jadalny, Olej rzepakowy jadalny, 
Olej słonecznikowy do celów spożywczych, Olej sojowy spożywczy, 
Olej z  oliwek jadalny, Olej z  orzecha palmowego do  żywności, Olej 
z siemienia lnianego do celów kulinarnych, Oleje spożywcze, Oliwa 
z  oliwek z  pierwszego tłoczenia, Oliwki konserwowane, Omlety, 
Orzechy aromatyzowane, Orzechy kandyzowane, Orzechy laskowe, 
przetworzone, Orzechy preparowane, Orzechy ziemne przetworzo-
ne, Osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, Ostrygi, nieżywe, Owoce 
gotowane, Owoce konserwowane, Owoce konserwowane w alkoho-
lu, Owoce lukrowane, Owoce przetworzone, Owoce w puszkach, Pa-
pryka konserwowana, Pasta z cukinii, Pasta z oberżyny, Pasta z owo-
ców tłoczonych, Pasty do  kromek zawierające tłuszcz, Pasty 
do  smarowania na  bazie warzyw, Pasty na  bazie orzechów, Pasztet 
z wątróbki, Pektyna do celów kulinarnych, Pierożki na bazie ziemnia-
ków, Pikle, Placki ziemniaczane, Płatki ziemniaczane, Poczwarki 
jedwabnika do  spożycia przez ludzi, Podpuszczka, Potrawy z  ryb 
do  spożycia przez ludzi, Produkty serowarskie, Przecier jabłkowy, 
Przecier pomidorowy, Przeciery rybne, Przeciery warzywne, Przeką-
ski na bazie owoców, Przetwory do zup jarzynowych, Pyłki kwiatowe 
jako żywność, Raki, nieżywe, Ratatouille, Rodzynki, Ryby, Ryby solo-
ne, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Sardynki, nieżywe, Satay, Ser 
twarogowy, Serwatka, Sfermentowane pieczone mleko, Skorupiaki, 
nieżywe, Skórki owocowe, Smalec, Smażone placuszki twarogowe, 
Smażone ziemniaki (placki ziemniaczane), Soczewica konserwowana, 
Soja konserwowana spożywcza, Sok cytrynowy do  celów kulinar-
nych, Sok pomidorowy do  gotowania, Soki roślinne do  gotowania, 
Spożywczy olej kokosowy, Spożywczy olej kukurydziany, Spożywczy 
olej sezamowy, Strzykwy nieżywe, Substytuty mleka, Surowce 
do  produkcji tłuszczy jadalnych, Szpik kostny zwierzęcy jadalny, 
Szynka, Śledzie, nieżywe, Śmietana [produkty mleczarskie], Śmietana 
na bazie warzyw, Tahini [pasta z ziarna sezamowego], Tajine [gotowe 
danie z mięsa, ryby lub warzyw], Tempeh, Tłuszcze jadalne, Tofu, Tru-
fle konserwowane, Tuńczyk, nieżywy, Warzywa gotowane, Warzywa 
liofilizowane, Warzywa przetworzone, Warzywa suszone, Warzywa 
w puszkach, Wątroba, White pudding [rodzaj kaszanki bez krwi], Wie-
przowina, Wiórki kokosowe, Wodorosty konserwowe, Wywar, bulion, 
Yakitori, Yuba [skórka z  tofu], Zsiadłe mleko, Zupy, Zupy (Składniki 
do sporządzania-), Żelatyna, Żółtka jajek, Żywność przygotowywana 
z ryb, 32 Aperitify bezalkoholowe, Barley Wine [piwo], Bezalkoholo-
we preparaty do produkcji napojów, Bezalkoholowe wyciągi z owo-
ców, Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Chmiel (Wyciąg z-) do wy-
twarzania piwa, Cydr bezalkoholowy, Drinki na  bazie piwa, Esencje 
do  wytwarzania napojów bezalkoholowych, nie  w  postaci olejków 
eterycznych, Koktajle bezalkoholowe, Kwas chlebowy [napoje bezal-
koholowe], Lemoniada, Moszcz, Napoje bezalkoholowe, Napoje bez-
alkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, 
Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, Napoje bezalko-
holowe o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Na-
poje energetyzujące, Napoje gazowane (Proszek do  wytwarzania-), 
Napoje izotoniczne, Napoje na  bazie owoców lub warzyw, Napoje 
na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie soi, inne niż 
substytuty mleka, Napoje serwatkowe, Napoje sportowe wzbogaca-
ne proteinami, Napój imbirowy, Orszada, Owoce (Bezalkoholowe na-
poje z soków-), Owocowe nektary, bezalkoholowe, Pastylki do napo-
jów gazowanych, Piwo, Piwo słodowe, Pomidory (sok-) [napój], 
Sarsaparilla (Napoje bezalkoholowe z-), Shandy [napój składający się 
z piwa i lemoniady], Soki, Soki warzywne [napoje], Sorbety [napoje], 
Syrop do lemoniady, Syropy do napojów, Winogrona (Moszcz-), nie-
sfermentowany, Woda [napoje], Woda gazowana, Woda gazowana 
(Preparaty do  produkcji-), Woda litowa, Woda mineralna [napoje], 
Woda selcerska, Woda sodowa, Woda stołowa, 33 Alkohol ryżowy, 
Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Alkoholowe (Ekstrakty-), Alko-
holowe (Esencje-), Alkoholowe ekstrakty owocowe, Anyżówka [li-
kier], Aperitify, Arak, Brandy, Curaҫao [likier], Cydr, Destylowane na-
poje, Destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, Dżin, Gorzkie 
nalewki, Gotowe napoje alkoholowe inne niż na  bazie piwa, Gru-
szecznik [napój alkoholowy], Kirsz [alkohol na bazie wiśni], Koktajle, 
Likiery, Miętowy (Likier-), Miód pitny, Napoje alkoholowe (z  wyjąt-
kiem piwa), Napoje alkoholowe na bazie trzciny cukrowej, Napoje al-
koholowe wspomagające trawienie [likiery i alkohole wysokoprocen-
towe], Napoje alkoholowe zawierające owoce, Piquette [wino 
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z wytłoczyn winogronowych], Rum, Sake, Whisky, Wino, Wódka, 35 
Administrowanie programami lojalności konsumenta, Agencje rekla-
mowe, Aktualizacja i  utrzymywanie danych w  komputerowych ba-
zach danych, Aktualizacja i  utrzymywanie informacji w  rejestrach, 
Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, 
Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biz-
nesu, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w dziedzinie strate-
gii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strate-
gii komunikacyjnych w  reklamie, Doradztwo w  zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie organizowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie za-
rządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, 
Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizne-
sowych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowanie, Handlowe informa-
cje i  porady udzielane konsumentom w  wyborze towarów i  usług, 
Impresariat w działalności artystycznej, Indeksowanie stron interneto-
wych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja o działalno-
ści gospodarczej, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych 
do-), Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, 
Marketing w  ramach wydawania oprogramowania, Negocjowanie 
i  rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie 
umów biznesowych dla osób trzecich, Obsługiwanie centrali telefo-
nicznych na rzecz innych, Optymalizacja stron internetowych, Organi-
zowanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], 
Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowy-
mi, Pomoc w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, Poszukiwania 
w zakresie patronatu, Prezentowanie produktów w mediach dla ce-
lów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Produk-
cja programów typu telezakupy, Profilowanie konsumentów do ce-
lów komercyjnych lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla 
osób trzecich, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania 
wydarzeń sportowych, Przeprowadzanie testów psychologicznych 
w celu selekcji personelu, Przygotowanie listy płac, Przygotowywanie 
zeznań podatkowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestra-
cja komunikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklama korespon-
dencyjna, Reklama online za  pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy ra-
diowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja personelu, Rozpowszechnia-
nie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indek-
sów Informacji do celów handlowych lub reklamowych, Sporządzanie 
wyciągów z konta, Statystyczne zestawienia, Systematyzacja danych 
w komputerowych bazach danych, Telefoniczne udzielanie informa-
cji [dla nieobecnych abonentów], Telemarketing, Transkrypcja wiado-
mości [prace biurowe], Tworzenie tekstów reklamowych, Tymczaso-
we zarządzanie przedsiębiorstwem, Uaktualnianie materiałów 
reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej 
za  pośrednictwem strony internetowej, Usługi agencji importowo
-eksportowych, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospo-
darczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usłu-
gi ekspertów w  zakresie efektywności biznesowej, Usługi handlu 
detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobra-
nia, Usługi handlu detalicznego online w  zakresie muzyki cyfrowej 
do  pobrania, Usługi handlu detalicznego online w  zakresie muzyki 
i  filmów nagranych oraz do  pobrania, Usługi handlu detalicznego 
w  zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi komunikacji korporacyj-
nej, Usługi lobbingu handlowego, Usługi marketingowe, Usługi me-
nedżerskie dla sportowców, Usługi pośrednictwa biznesowego doty-
czące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych 
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednic-
twa w handlu, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług tele-
komunikacyjnych dla osób trzecich, Usługi prenumeraty gazet dla 
osób trzecich, Usługi public relations, Usługi relacji z mediami, Usługi 
sekretarskie, Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], Usługi w za-
kresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla in-
nych przedsiębiorstw], Usługi w  zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi 
w  zakresie wywiadu konkurencyjnego, Usługi w  zakresie wywiadu 
rynkowego, Usługi związane z  przenoszeniem przedsiębiorstw, 
Wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia prze-
targowe, Wyceny handlowe, Wynajem bilbordów [tablic reklamo-
wych], Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przeka-
zu, Wynajem dystrybutorów automatycznych, Wynajem fotokopiarek, 
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie urządzeń 
i wyposażenia biurowego, Wypożyczanie materiałów reklamowych, 

Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypożyczanie wyposażenia biu-
rowego w obiektach do co-workingu, Wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, Wyszukiwanie informacji w  plikach komputero-
wych dla osób trzecich, Zapewnianie platformy internetowej dla na-
bywców i  sprzedawców towarów i  usług, Zapewnianie rankingów 
użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie 
recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Za-
rządzanie biznesowe programami refundacji w  imieniu osób trze-
cich, Zarządzanie działalnością gospodarczą w  zakresie projektów 
budowlanych, Zarządzanie handlowe w  zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie hotelami, Zarządza-
nie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako 
wolni strzelcy, Zarządzanie w  zakresie zamówień handlowych, 38 
Agencje informacyjne, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecz-
nościowych, Informacja o telekomunikacji, Komunikacja radiowa, Ko-
munikacja za  pośrednictwem sieci światłowodowych, Komunikacja 
za  pośrednictwem telefonów komórkowych, Łączność poprzez ter-
minale komputerowe, Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie tele-
wizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z global-
ną siecią komputerową, Poczta elektroniczna, Przesyłanie faksów, 
Przesyłanie on-line kartek z życzeniami, Przydzielanie kanałów tele-
komunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, Transfer stru-
mieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja podka-
stów, Transmisja programów radiowych, Transmisja programów 
telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na  żądanie, 
Udostępnianie forów internetowych online, Usługi poczty głosowej, 
Usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektro-
nicznej], Usługi telefoniczne, Usługi telekonferencyjne, Usługi telek-
sowe, Usługi trasowania i  podłączania do  sieci telekomunikacyjnej, 
Usługi w zakresie wideokonferencji, Usługi związane z elektroniczny-
mi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], Wspomagane 
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Wynajem sprzętu 
telekomunikacyjnego, Wynajmowanie czasu dostępu do globalnych 
sieci komputerowych, Wypożyczanie modemów, Wypożyczanie 
smartfonów, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń 
do  przesyłania wiadomości, Zapewnianie dostępu do  baz danych, 
Zapewnianie dostępu do  globalnych sieci komputerowych, 39 Do-
stawa towarów, Napełnianie automatów sprzedających, Pakowanie 
prezentów, Składowanie towarów, Transport, Usługi kurierskie [wia-
domości lub towary], Usługi transportu samochodami silnikowymi, 
Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Wypożyczanie zamraża-
rek, 40 Drukowanie, Drukowanie 3D, Konserwowanie napojów i żyw-
ności, Mrożenie żywności, Obróbka metali, Usługi pasteryzacji żyw-
ności i napojów, Wędzenie żywności, Wypiek chleba na zamówienie, 
Wypożyczanie urządzeń grzewczych, Wypożyczanie urządzeń kli-
matyzacyjnych, 41 Doradztwo zawodowe, Komputerowe przygoto-
wanie materiałów do publikacji elektronicznej, Kształcenie praktycz-
ne [pokazy], Organizowanie i  prowadzenie forów edukacyjnych 
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organi-
zowanie i  prowadzenie kongresów, Organizowanie i  prowadzenie 
seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowa-
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów 
[edukacja lub rozrywka], Organizowanie widowisk [impresariat], Or-
ganizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Plano-
wanie przyjęć [rozrywka], Produkcja programów radiowych i telewi-
zyjnych, Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie książek, 
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Telewizyj-
ne usługi rozrywkowe, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie  do  pobrania], Usługi 
edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi szkoleniowe za-
pewniane przy pomocy symulatorów, Usługi technika oświetlenia 
na potrzeby realizacji wydarzeń, Usługi w zakresie oświaty [naucza-
nie], 42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy 
systemów komputerowych, Badania naukowe, Badania technolo-
giczne, Badania w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych, Do-
radztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo 
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bez-
pieczeństwa internetowego, Doradztwo w  zakresie oprogramowa-
nia komputerowego, Doradztwo w  zakresie projektowania i  rozbu-
dowy sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania 
stron internetowych, Dostarczanie informacji o technologii kompu-
terowej i  programowaniu za  pośrednictwem strony internetowej, 
Hosting serwerów, Hosting stron internetowych, Instalacja oprogra-
mowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania kompute-
rowego, Kontrola jakości, Konwersja danych lub dokumentów na for-
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mę elektroniczną, Konwersja programów komputerowych i danych, 
inna niż konwersja fizyczna, Monitoring systemów komputerowych 
przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie systemów kompute-
rowych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie systemów kompu-
terowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naru-
szeń bezpieczeństwa danych, Odzyskiwanie danych komputerowych, 
Opracowywanie oprogramowania w  ramach publikacji oprogramo-
wania, Opracowywanie platform komputerowych, Oprogramowanie 
jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Powielanie progra-
mów komputerowych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi pro-
duktami dla osób trzecich, Programowanie komputerów, Projektowa-
nie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie opakowań, 
Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie 
systemów komputerowych, Przechowywanie danych elektronicz-
nych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowni-
ków przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji 
online, Tworzenie i  projektowanie indeksów informacji opartych 
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], 
Tworzenie i  utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, 
Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, 
Udostępnienie wyszukiwarek Internetowych, Usługi doradcze w dzie-
dzinie technologii, Usługi doradcze w dziedzinie technologii kompu-
terowej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyj-
nej, Usługi graficzne, Usługi konsultacyjne w  dziedzinie technologii 
informacyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych w  dziedzinie infor-
matyki, Usługi szyfrowania danych, Usługi w  zakresie identyfikacji 
użytkowników z  wykorzystaniem technologii do  transakcji handlu 
elektronicznego, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej kompute-
rów, Wynajem sprzętu do przetwarzania danych, Wynajmowanie ser-
werów WWW, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 
Wzornictwo przemysłowe, 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Biu-
ra zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Dekorowanie żywności, 
Domy opieki dla osób w  podeszłym wieku, Informacje i  doradztwo 
w  zakresie przygotowywania posiłków, Kafeterie [bufety], Obsługa 
gastronomiczna z  własnym zapleczem, produktami i  transportem, 
Restauracje samoobsługowe, Stołówki, Usługi barowe, Usługi hotelo-
we, Usługi osobistych kucharzy, Usługi recepcyjne dla tymczasowego 
zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i  wyjazdami], Usługi re-
stauracyjne, Wynajem budynków przenośnych, Wynajmowanie za-
kwaterowania na pobyt czasowy, Wypożyczanie dozowników wody 
pitnej, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i  szklanych 
naczyń, Wypożyczanie urządzeń do gotowania 

(111) 356432 (220) 2022 03 11 (210) 540886
(151) 2022 07 20 (441) 2022 04 04
(732) LAPERFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LAPERFE
(510), (511) 44 Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu 
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi w zakresie pielęgnacji 
skóry, Zabiegi depilacyjne, Usługi w  zakresie zabiegów upiększają-
cych, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Kosmetyczny za-
bieg laserowy skóry, Usługi pielęgnacji urody, Zabiegi kosmetyczne, 
Usługi kosmetyczne, Masaże, Doradztwo medyczne w zakresie der-
matologii, Usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, 
Chirurgia kosmetyczna, Konsultacje medyczne, Usługi w zakresie hi-
gieny i pielęgnacji urody, Opieka pielęgniarska, Usługi spa, Usługi za-
biegów na cellulit, Usługi fizjoterapii, Usługi informacyjne w zakresie 
opieki medycznej, Usługi opieki medycznej, Doradztwo dietetyczne, 
Usługi klinik medycyny estetycznej, Usługi kosmetologów, Usługi 
kosmetologii estetycznej, Usługi kosmetyczne, Usługi salonów pięk-
ności, Usługi klinik medycznych, Laseroterapia, Chirurgia plastyczna, 
Usługi medyczne, Usługi położnicze 

(111) 356433 (220) 2022 03 11 (210) 540894
(151) 2022 07 20 (441) 2022 04 04
(732) VELOXALPHA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VELOXALPHA
(510), (511) 7 Automaty do sprzedaży, Długopisy do druku 3D, Drukarki 
3D, Elektromechaniczne urządzenia do  przyrządzania napojów, Elek-
tryczne otwieracze do  puszek, Elektryczne sokowirówki, Elektryczne 

urządzenia do obierania warzyw, Elektryczne wyciskacze do owoców 
do celów gospodarstwa domowego, Elektryczne zgrzewarki do two-
rzyw sztucznych [pakowanie], Etykieciarki, Krajalnice do chleba, Krajal-
nice elektryczne do  sera, Krajalnice spiralne do  warzyw, elektryczne, 
Maszynki do siekania mięsa, Maszyny do mieszania, Maszyny do mine-
ralizacji wody pitnej, Maszyny do mycia butelek, Maszyny do mycia ci-
śnieniowego, Maszyny do napełniania butelek, Maszyny do przetwa-
rzania tworzyw sztucznych, Maszyny do wyrabiania kiełbas, Maszyny 
do  wytwarzania past spożywczych, Maszyny do  zamykania butelek, 
Maszyny kruszące, Maszyny kuchenne, elektryczne, Młynki do  kawy, 
inne niż obsługiwane ręcznie, Młynki do  mielenia mąki [maszyny], 
Młynki do użytku domowego inne niż ręczne, Młynki kuchenne, elek-
tryczne, Napełniarki, Podgrzewacze wody [części maszyn], Roboty ku-
chenne, elektryczne, Roboty przemysłowe, Rozdrabniarki kuchenne, 
elektryczne, Silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, Silniki 
hydrauliczne, Sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, Ubijaczki elek-
tryczne do użytku domowego, Ubijaki elektryczne, Ugniatarki mecha-
niczne, Urządzenia do  korkowania butelek, Urządzenia do  napowie-
trzania napojów, Urządzenia do  napowietrzania wody, Urządzenia 
do tarcia warzyw, Urządzenia elektromechaniczne do przygotowywa-
nia żywności, 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Czytniki [sprzęt 
do  przetwarzania danych], Czytniki kodów kreskowych, Dżojstiki 
do użytku z komputerami, inne niż do gier wideo, Elektryczne urządze-
nia kontrolno-sterujące, Interaktywne terminale z ekranami dotykowy-
mi, Komputery, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, 
Mechanizmy do  urządzeń uruchamianych żetonami, Mikroprocesory, 
Neony reklamowe, Optyczne czytniki znaków, Optyczne nośniki da-
nych, Pamięci komputerowe, Platformy oprogramowania komputero-
wego, nagrane lub do pobrania, Programy komputerowe [oprogramo-
wanie do  pobrania], Programy komputerowe nagrane, Programy 
sterujące komputerowe, nagrane, Skanery [urządzenia do przetwarza-
nia danych], Sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], Sprzęt kom-
puterowy, Terminale do kart kredytowych, Układy scalone, Urządzenia 
do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do przetwarzania danych, Urzą-
dzenia do  rejestrowania dźwięku, Urządzenia do  transmisji dźwięku, 
Urządzenia zdalnego sterowania, Znaki, świecące, 11 Chłodnie, Chło-
dziarki do wina, elektryczne, Elektryczne zaparzacze do kawy, Frytow-
nice elektryczne, Garnki termiczne, elektryczne, Gofrownice elektrycz-
ne, Grill, Instalacje do chłodzenia mleka, Instalacje do dystrybucji wody, 
Kuchenki mikrofalowe, Kuchenki mikrofalowe do  celów przemysło-
wych, Kuchenny sprzęt elektryczny, Lady chłodnicze, Lady podgrzewa-
ne, Lampy oświetleniowe, Maszyny do sporządzania mleka sojowego, 
elektryczne, Maszyny do  wytwarzania lodów, Maszyny i  urządzenia 
do wytwarzania lodu, Parowary elektryczne, Piece [do wypalania, pra-
żenia], Piece [urządzenia grzewcze], Piece do pieczenia, Podgrzewacze 
wody, Prasy do tortilli, elektryczne, Szafy chłodnicze, Szybkowary, elek-
tryczne, Tostery, Urządzenia chłodzące, Urządzenia do chłodzenia na-
pojów, Urządzenia do chłodzenia powietrza, Urządzenia do filtrowania 
wody, Urządzenia do odwadniania żywności, elektryczne, Urządzenia 
do  ogrzewania, Urządzenia do  opiekania i  pieczenia, Urządzenia 
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], Urzą-
dzenia do palenia kawy, Urządzenia do pieczenia chleba, Urządzenia 
do pieczenia i opiekania, Urządzenia do prażenia owoców, Urządzenia 
do schładzania wody, Urządzenia do smażenia gorącym powietrzem, 
Urządzenia do wytwarzania pary, Urządzenia elektryczne do ogrzewa-
nia, Urządzenia elektryczne do robienia jogurtu, Urządzenia grzewcze 
lub chłodnicze do wydawania gorących i zimnych napojów, Urządzenia 
i instalacje do gotowania, Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Urzą-
dzenia i  maszyny do  uzdatniania wody, Wielofunkcyjne urządzenia 
do gotowania, Zamrażarki, Zasobniki pary, 20 Stoiska wystawowe, Szaf-
ki do przechowywania żywności, Wózki barowe ruchome do podawa-
nia herbaty, 21 Buteleczki, Butelki, Butelki chłodnicze, Czajniczki 
do  herbaty, Dzbanki do  kawy, nieelektryczne, Dzbanki do  parzenia 
kawy nieelektryczne, Filtry do kawy nieelektryczne, Garnki kuchenne, 
Kruszarki do użytku kuchennego, nieelektryczne, Kubki, Kubki z papie-
ru lub z tworzyw sztucznych, Kufle, Naczynia do mieszania koktajli [sha-
kery], Naczynia na napoje, Naczynia szklane do napojów, Podgrzewa-
cze świeczkowe, elektryczne i  nieelektryczne, Pojemniki kuchenne, 
Przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, Przybory do  użytku 
w gospodarstwie domowym, Przybory kuchenne, Pudełka na herbatę, 
Pudełka na  słodycze, Pudełka obiadowe, Pudełka szklane, Serwisy 
do herbaty, Serwisy do kawy [zastawa stołowa], Szklane naczynia do pi-
cia, Szybkowary, nieelektryczne, do gotowania, Tace do użytku domo-
wego, Talerze, Talerze papierowe, Tarki do celów kuchennych, Termosy, 
Termosy do napojów, Ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, 
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Zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, 29 Agar-agar do celów 
kulinarnych, Alginiany do celów kulinarnych, Aloes spożywczy, Ancho-
is, nieżywe, Andouillette, Bekon, Białka jajek, Białko do celów kulinar-
nych, Biały ser z chudego mleka [quark], Bita śmietana, Bulgogi (koreań-
skie danie z  wołowiny), Bulion (Preparaty do  produkcji-), Cassoulet, 
Cebula konserwowana, Chipsy owocowe, Chipsy ziemniaczane, Cho-
ucroute garnie [kapusta kiszona garnirowana], Confity z kaczki, Czipsy 
o  niskiej zawartości tłuszczu, Czosnek (Konserwowy-), Daktyle, Drób, 
nieżywy, Dziczyzna, Dżem imbirowy, Dżemy, Ekstrakty alg do  celów 
spożywczych, Ekstrakty mięsne, Enzymy mlekowe do celów spożyw-
czych, Falafel, Fasolka konserwowa, Filety rybne, Flaki, Galaretki, Gala-
retki owocowe, Galarety mięsne, Groszek konserwowy, Grzyby konser-
wowane, Guacamole [pasta z  awokado], Homary, nieżywe, Hot dogi 
w cieście kukurydzianym, Hummus [pasta z ciecierzycy], Ikra rybia prze-
tworzona, Imbir kandyzowany, Imbir marynowany, Imbir, konserwowa-
ny, Jadalne gniazda ptaków, Jadalne larwy mrówek, preparowane, Ja-
dalne owady, nieżywe, Jadalne suszone kwiaty, Jagody, konserwowane, 
Jaja, Jaja ślimacze jadalne, Jaja w proszku, Jogurt, Kapusta kwaszona, 
Karczochy konserwowe, Kaszanka, Kawior, Kefir [napój mleczny], Kieł-
baski do hotdogów, Kiełbaski w cieście, Kiszone warzywa [kimchi], Klej 
rybi spożywczy, Klipfisz [solony i suszony dorsz], Koktajle jajeczne bez-
alkoholowe, Koktajle mleczne, Kompot żurawinowy, Kompozycje owo-
ców przetworzonych, Koncentraty na  bazie owoców przeznaczone 
do gotowania, Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowa-
nia, Koncentraty rosołowe, Konserwowane ryby, Konserwowane wa-
rzywa, Konserwy rybne, Korniszony, Kotlety sojowe, Kotlety z tofu, Krąż-
ki z cebuli, Krem na bazie masła, Krewetki [nieżywe], Krewetki różowe 
[nieżywe], Krokiety, Kukurydza cukrowa, przetworzona, Kumys [napój 
mleczny], Kwaśna śmietana, Langusty, nieżywe, Lecytyna do celów ku-
linarnych, Łosoś, nieżywy, Łój spożywczy, Małże (mięczaki) nieżywe, 
Małże [nieżywe], Margaryna, Marmolada, Masło, Masło arachidowe, 
Masło kakaowe, Masło kokosowe [olej kokosowy], Miąższ owoców, Mię-
so i wędliny, Mięso konserwowane, Mięso liofilizowane, Mięso solone, 
Migdały mielone, Mleczne produkty, Mleko, Mleko albuminowe, Mleko 
kokosowe, Mleko kokosowe do celów kulinarnych, Mleko migdałowe, 
Mleko migdałowe do celów kulinarnych, Mleko owsiane, Mleko ryżowe, 
Mleko ryżowe do celów kulinarnych, Mleko skondensowane, Mleko so-
jowe, Mleko w proszku, Mleko z orzeszków ziemnych, Mleko z orzesz-
ków ziemnych do celów kulinarnych, Mrożone owoce, Nadziewane ro-
ladki z  kapusty, Napoje mleczne z  przewagą mleka, Napoje na  bazie 
mleka kokosowego, Napoje na  bazie mleka migdałowego, Napoje 
na bazie mleka orzechowego, Napoje zawierające bakterie kwasu mle-
kowego, Nasiona słonecznika przetworzone, Nasiona, przetworzone, 
Nieżywe małże, Nieżywe mięczaki, Olej i tłuszcz kokosowy [do celów 
spożywczych], Olej kostny, jadalny, Olej palmowy jadalny, Olej rzepako-
wy jadalny, Olej słonecznikowy do  celów spożywczych, Olej sojowy 
spożywczy, Olej z oliwek jadalny, Olej z orzecha palmowego do żywno-
ści, Olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, Oleje spożywcze, 
Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Oliwki konserwowane, Omlety, 
Orzechy aromatyzowane, Orzechy kandyzowane, Orzechy laskowe, 
przetworzone, Orzechy preparowane, Orzechy ziemne przetworzone, 
Osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, Ostrygi, nieżywe, Owoce goto-
wane, Owoce konserwowane, Owoce konserwowane w  alkoholu, 
Owoce lukrowane, Owoce przetworzone, Owoce w puszkach, Papryka 
konserwowana, Pasta z cukinii, Pasta z oberżyny, Pasta z owoców tło-
czonych, Pasty do  kromek zawierające tłuszcz, Pasty do  smarowania 
na bazie warzyw, Pasty na bazie orzechów, Pasztet z wątróbki, Pektyna 
do celów kulinarnych, Pierożki na bazie ziemniaków, Pikle, Placki ziem-
niaczane, Płatki ziemniaczane, Poczwarki jedwabnika do  spożycia 
przez ludzi, Podpuszczka, Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, Pro-
dukty serowarskie, Przecier jabłkowy, Przecier pomidorowy, Przeciery 
rybne, Przeciery warzywne, Przekąski na  bazie owoców, Przetwory 
do zup jarzynowych, Pyłki kwiatowe jako żywność, Raki, nieżywe, Rata-
touille, Rodzynki, Ryby, Ryby solone, Sałatki owocowe, Sałatki warzyw-
ne, Sardynki, nieżywe, Satay, Ser twarogowy, Serwatka, Sfermentowa-
ne pieczone mleko, Skorupiaki, nieżywe, Skórki owocowe, Smalec, 
Smażone placuszki twarogowe, Smażone ziemniaki (placki ziemniacza-
ne), Soczewica konserwowana, Soja konserwowana spożywcza, Sok 
cytrynowy do celów kulinarnych, Sok pomidorowy do gotowania, Soki 
roślinne do gotowania, Spożywczy olej kokosowy, Spożywczy olej ku-
kurydziany, Spożywczy olej sezamowy, Strzykwy nieżywe, Substytuty 
mleka, Surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, Szpik kostny zwierzęcy 
jadalny, Szynka, Śledzie, nieżywe, Śmietana [produkty mleczarskie], 
Śmietana na bazie warzyw, Tahini [pasta z ziarna sezamowego], Tajine 
[gotowe danie z  mięsa, ryby lub warzyw], Tempeh, Tłuszcze jadalne, 

Tofu, Trufle konserwowane, Tuńczyk, nieżywy, Warzywa gotowane, 
Warzywa liofilizowane, Warzywa przetworzone, Warzywa suszone, Wa-
rzywa w puszkach, Wątroba, White pudding [rodzaj kaszanki bez krwi], 
Wieprzowina, Wiórki kokosowe, Wodorosty konserwowe, Wywar, bu-
lion, Yakitori, Yuba [skórka z tofu], Zsiadłe mleko, Zupy, Zupy (Składniki 
do  sporządzania-), Żelatyna, Żółtka jajek, Żywność przygotowywana 
z ryb, 32 Aperitify bezalkoholowe, Barley Wine [piwo], Bezalkoholowe 
preparaty do  produkcji napojów, Bezalkoholowe wyciągi z  owoców, 
Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Wyciąg z chmielu do wytwarzania 
piwa, Cydr bezalkoholowy, Drinki na bazie piwa, Esencje do wytwarza-
nia napojów bezalkoholowych, nie w postaci olejków eterycznych, Kok-
tajle bezalkoholowe, Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], Lemo-
niada, Moszcz, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe na bazie 
aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe 
na bazie suszonych owoców, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, 
Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje energetyzujące, Proszek 
do  wytwarzania napojów gazowanych, Napoje izotoniczne, Napoje 
na bazie owoców lub warzyw, Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty 
mleka, Napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, Napoje serwat-
kowe, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napój imbirowy, Or-
szada, Bezalkoholowe napoje z soków owocowych, Owocowe nektary, 
bezalkoholowe, Pastylki do napojów gazowanych, Piwo, Piwo słodowe, 
Pomidory sok [napój], Napoje bezalkoholowe z  sarsaparillą, Shandy 
[napój składający się z piwa i lemoniady], Soki, Soki warzywne [napoje], 
Sorbety [napoje], Syrop do lemoniady, Syropy do napojów, Moszcz z wi-
nogron, niesfermentowany, Woda [napoje], Woda gazowana, Preparaty 
do produkcji wody gazowanej, Woda litowa, Woda mineralna [napoje], 
Woda selcerska, Woda sodowa, Woda stołowa, 33 Alkohol ryżowy, Alko-
hole wysokoprocentowe [napoje], Alkoholowe ekstrakty, Alkoholowe 
esencje, Alkoholowe ekstrakty owocowe, Anyżówka [likier], Aperitify, 
Arak, Brandy, Curaҫao [likier], Cydr, Destylowane napoje, Destylowane 
napoje alkoholowe na bazie zbóż, Dżin, Gorzkie nalewki, Gotowe napo-
je alkoholowe inne niż na bazie piwa, Gruszecznik [napój alkoholowy], 
Kirsz [alkohol na bazie wiśni], Koktajle, Likiery, Miętowy likier, Miód pit-
ny, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Napoje alkoholowe na bazie 
trzciny cukrowej, Napoje alkoholowe wspomagające trawienie [likiery 
i alkohole wysokoprocentowe], Napoje alkoholowe zawierające owoce, 
Piguette [wino z wytłoczyn winogronowych], Rum, Sake, Whisky, Wino, 
Wódka, 35 Administrowanie programami lojalności konsumenta, 
Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie danych w kompute-
rowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w reje-
strach, Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodar-
czej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania w  zakresie 
biznesu, Dekoracja wystaw sklepowych, Doradztwo w dziedzinie stra-
tegii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strate-
gii komunikacyjnych w  reklamie, Doradztwo w  zakresie organizacji 
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządza-
nia biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Dostar-
czanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, 
Ekonomiczne prognozy, Fakturowanie, Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom w  wyborze towarów i  usług, Impresariat 
w  działalności artystycznej, Indeksowanie stron internetowych w  ce-
lach handlowych lub reklamowych, Informacja o  działalności gospo-
darczej, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do-), Kom-
puterowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Marketing 
w  ramach wydawania oprogramowania, Negocjowanie i  rozliczanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów bizne-
sowych dla osób trzecich, Obsługiwanie centrali telefonicznych 
na  rzecz innych, Optymalizacja stron internetowych, Organizowanie 
targów handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pisanie sce-
nariuszy do celów reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc przy zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc 
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Poszukiwania w zakresie pa-
tronatu, Prezentowanie produktów w  mediach dla celów sprzedaży 
detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja programów 
typu telezakupy, Profilowanie konsumentów do  celów komercyjnych 
lub marketingowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowa-
nie towarów i  usług w  formie sponsorowania wydarzeń sportowych, 
Przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, 
Przygotowanie listy płac, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Pu-
blikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów pisem-
nych i  danych, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama online 
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać za kliknię-
cie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Re-
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krutacja personelu, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji 
reklamowych, Sporządzanie indeksów Informacji do  celów handlo-
wych lub reklamowych, Sporządzanie wyciągów z konta, Statystyczne 
zestawienia, Systematyzacja danych w  komputerowych bazach da-
nych, Telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], 
Telemarketing, Transkrypcja wiadomości [prace biurowe], Tworzenie 
tekstów reklamowych, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, 
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji 
o  działalności gospodarczej za  pośrednictwem strony internetowej, 
Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi doradcze w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalno-
ści gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności bizneso-
wej, Usługi handlu detalicznego online w  zakresie dzwonków 
telefonicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w za-
kresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu detalicznego online 
w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu 
detalicznego w  zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi komunikacji 
korporacyjnej, Usługi lobbingu handlowego, Usługi marketingowe, 
Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi pośrednictwa biznesowe-
go dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów pry-
watnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi po-
średnictwa w handlu, Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług 
telekomunikacyjnych dla osób trzecich, Usługi prenumeraty gazet dla 
osób trzecich, Usługi public relations, Usługi relacji z mediami, Usługi 
sekretarskie, Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], Usługi w za-
kresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla in-
nych przedsiębiorstw], Usługi w  zakresie opracowania graficznego 
do celów reklamowych, Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi 
w zakresie wywiadu konkurencyjnego, Usługi w zakresie wywiadu ryn-
kowego, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie 
administracyjne w  zakresie odpowiedzi na  ogłoszenia przetargowe, 
Wyceny handlowe, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wyna-
jem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajem 
dystrybutorów automatycznych, Wynajem fotokopiarek, Wynajmowa-
nie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie urządzeń i  wyposażenia 
biurowego, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wypożyczanie 
stoisk handlowych, Wypożyczanie wyposażenia biurowego w  obiek-
tach do co-workingu, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 
Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to-
warów i usług, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlo-
wych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach 
handlowych lub reklamowych, Zarządzanie biznesowe programami re-
fundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie działalnością gospodar-
czą w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie handlowe w zakre-
sie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie 
hotelami, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców 
pracujących jako wolni strzelcy, Zarządzanie w zakresie zamówień han-
dlowych, 38 Agencje informacyjne, Fora [pokoje rozmów] dla serwisów 
społecznościowych, Informacja o  telekomunikacji, Komunikacja ra-
diowa, Komunikacja za  pośrednictwem sieci światłowodowych, Ko-
munikacja za  pośrednictwem telefonów komórkowych, Łączność 
poprzez terminale komputerowe, Nadawanie bezprzewodowe, 
Nadawanie telewizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunika-
cyjnych z globalną siecią komputerową, Poczta elektroniczna, Przesy-
łanie faksów, Przesyłanie on-line kartek z  życzeniami, Przydzielanie 
kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, 
Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmi-
sja podkastów, Transmisja programów radiowych, Transmisja progra-
mów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żąda-
nie, Udostępnianie forów internetowych online, Usługi poczty 
głosowej, Usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączno-
ści elektronicznej], Usługi telefoniczne, Usługi telekonferencyjne, 
Usługi teleksowe, Usługi trasowania i podłączania do sieci telekomu-
nikacyjnej, Usługi w  zakresie wideokonferencji, Usługi związane 
z  elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], 
Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Wy-
najem sprzętu telekomunikacyjnego, Wynajmowanie czasu dostępu 
do globalnych sieci komputerowych, Wypożyczanie modemów, Wy-
pożyczanie smartfonów, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie 
urządzeń do  przesyłania wiadomości, Zapewnianie dostępu do  baz 
danych, Zapewnianie dostępu do  globalnych sieci komputerowych, 
39 Dostawa towarów, Napełnianie automatów sprzedających, Pako-
wanie prezentów, Składowanie towarów, Transport, Usługi kurierskie 
[wiadomości lub towary], Usługi transportu samochodami silnikowymi, 

Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Wypożyczanie zamraża-
rek, 40 Drukowanie, Drukowanie 3D, Konserwowanie napojów i żyw-
ności, Mrożenie żywności, Obróbka metali, Usługi pasteryzacji żywno-
ści i  napojów, Wędzenie żywności, Wypiek chleba na  zamówienie, 
Wypożyczanie urządzeń grzewczych, Wypożyczanie urządzeń klimaty-
zacyjnych, 41 Doradztwo zawodowe, Komputerowe przygotowanie 
materiałów do publikacji elektronicznej, Kształcenie praktyczne [poka-
zy], Organizowanie i  prowadzenie forów edukacyjnych z  udziałem 
osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i pro-
wadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Orga-
nizowanie i  prowadzenie sympozjów, Organizowanie i  prowadzenie 
warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub roz-
rywka], Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw 
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Planowanie przyjęć [rozryw-
ka], Produkcja programów radiowych i  telewizyjnych, Przekazywanie 
know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie on-line 
elektronicznych książek i  czasopism, Telewizyjne usługi rozrywkowe, 
Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie publikacji 
elektronicznych [nie do pobrania], Usługi edycji wideo na potrzeby re-
alizacji wydarzeń, Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symu-
latorów, Usługi technika oświetlenia na  potrzeby realizacji wydarzeń, 
Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 42 Aktualizowanie oprogramo-
wania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Badania 
naukowe, Badania technologiczne, Badania w dziedzinie technologii 
telekomunikacyjnych, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa kom-
puterowego, Doradztwo w  dziedzinie bezpieczeństwa danych, Do-
radztwo w  dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie 
projektowania i  rozbudowy sprzętu komputerowego, Doradztwo 
w zakresie projektowania stron internetowych, Dostarczanie informa-
cji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem 
strony internetowej, Hosting serwerów, Hosting stron internetowych, 
Instalacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramo-
wania komputerowego, Kontrola jakości, Konwersja danych lub doku-
mentów na  formę elektroniczną, Konwersja programów komputero-
wych i  danych, inna niż konwersja fizyczna, Monitoring systemów 
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie syste-
mów komputerowych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie syste-
mów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu 
lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Odzyskiwanie danych kompute-
rowych, Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji opro-
gramowania, Opracowywanie platform komputerowych, Oprogramo-
wanie jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Powielanie 
programów komputerowych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi 
produktami dla osób trzecich, Programowanie komputerów, Projekto-
wanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie opakowań, 
Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie sys-
temów komputerowych, Przechowywanie danych elektronicznych, 
Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy 
użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online, Two-
rzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach inter-
netowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzy-
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, Tworzenie zapasowych 
kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Udostępnienie wyszukiwa-
rek Internetowych, Usługi doradcze w  dziedzinie technologii, Usługi 
doradcze w  dziedzinie technologii komputerowej, Usługi doradcze 
w  dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi graficzne, Usługi 
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi podmio-
tów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi szyfrowania danych, 
Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem tech-
nologii do transakcji handlu elektronicznego, Usługi w zakresie ochrony 
antywirusowej komputerów, Wynajem sprzętu do  przetwarzania da-
nych, Wynajmowanie serwerów WWW, Wypożyczanie oprogramowa-
nia komputerowego, Wzornictwo przemysłowe, 43 Bary szybkiej obsłu-
gi [snack-bary], Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Dekorowanie 
żywności, Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, Informacje i do-
radztwo w zakresie przygotowywania posiłków, Kafeterie [bufety], Ob-
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, 
Restauracje samoobsługowe, Stołówki, Usługi barowe, Usługi hotelowe, 
Usługi osobistych kucharzy, Usługi recepcyjne dla tymczasowego za-
kwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi restaura-
cyjne, Wynajem budynków przenośnych, Wynajmowanie zakwatero-
wania na  pobyt czasowy, Wypożyczanie dozowników wody pitnej, 
Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, Wy-
pożyczanie urządzeń do gotowania 



64 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 46/2022

(111) 356434 (220) 2022 03 15 (210) 540953
(151) 2022 07 20 (441) 2022 04 04
(732) WEGAFARM PLUCIŃSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Gryfice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Smart Pharma
(540) 

(591) zielony, niebieski, różowy
(531) 26 13 25, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w  zakresie organizacji i  zarządzania 
działalności gospodarczej, Usługi z zakresu administrowania działalności 
handlowej, Usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności 
gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, 
Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, 
Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, 
Usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem 
franczyz, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc 
w  prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub 
w  zarządzaniu nimi, Wynajem dystrybutorów automatycznych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej lub hurtowej, w tym online a także za pomocą 
dystrybutorów automatycznych, związane z  kosmetykami, akcesoriami 
kosmetycznymi, środkami pielęgnacyjnymi, perfumami, detergentami, 
preparatami do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, środkami do czyszcze-
nia zębów, medykamentami, wyrobami medycznymi, produktami far-
maceutycznymi, suplementami diety, naturalnymi środkami leczniczymi, 
środkami toaletowymi i  produktami do  higieny osobistej, Prowadzenie 
sklepów, aptek, drogerii i stoisk z kosmetykami, akcesoriami kosmetycz-
nymi, środkami pielęgnacyjnymi, perfumami, detergentami, preparatami 
do  pielęgnacji skóry, oczu i  paznokci, środkami do  czyszczenia zębów, 
medykamentami, wyrobami medycznymi, produktami farmaceutycz-
nymi, suplementami diety, naturalnymi środkami leczniczymi, środkami 
toaletowymi i produktami do higieny osobistej 

(111) 356435 (220) 2022 03 16 (210) 540996
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) FURMANEK PIOTR, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) planuj zdrowie
(540) 

(591) różowy, ciemnoróżowy
(531) 02 09 01, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania ryn-
kowe, Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością 
gospodarczą, Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe w zakresie 
marketingu strategicznego, Doradztwo dotyczące działalności gospo-
darczej, Doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, 
Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Doradztwo specjalistyczne w  sprawach działalności gospodarczej, Do-
radztwo w  dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i  marke-
tingu, Doradztwo w  sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, Do-
radztwo w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo w zakresie or-
ganizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie 
organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakre-
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo 
w  zakresie organizowania działalności gospodarczej, Doradztwo w  za-
kresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w  zakresie or-

ganizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo 
w zakresie planowania działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie strategii 
dla przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, 
Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradz-
two w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania 
firmą, Doradztwo związane z zarządzaniem, Doradztwo związane z roz-
wojem wizerunku firmy, Działalność gospodarcza (Doradztwo w zakresie 
organizacji i  zarządzania-), Działalność gospodarcza (Doradztwo w  za-
kresie zarządzania-), Konsultacje dotyczące zbyć w zakresie działalności 
gospodarczej, Pomoc i  doradztwo w  zakresie organizacji działalności 
gospodarczej, Konsultacje w  zakresie organizacji działalności gospo-
darczej, Konsultacje w  zakresie planowania działalności gospodarczej, 
Pomoc i porady dotyczące organizacji i zarządzania działalnością gospo-
darczą, Porady i informacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, 
Porady odnośnie zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie klu-
bów zdrowia, Porady w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, Porady w zakresie 
zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi doradcze dotyczące za-
rządzania działalnością gospodarczą w  sektorze publicznym, Usługi 
doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi do-
radcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej, Usługi doradcze 
w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, 
Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi dorad-
cze związane z przetwarzaniem danych, Usługi doradztwa biznesowe-
go, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego, Usługi doradz-
twa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi konsultacyjne w zakre-
sie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi konsulta-
cyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, Usługi konsultacyjne 
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zarządzania kampaniami 
pozyskiwania funduszy, Usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, 
Usługi zarządzania i  doradcze w  działalności gospodarczej, Wsparcie 
i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i jej orga-
nizacji, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, Zarządza-
nie działalnością gospodarczą (Usługi doradcze w-), Zarządzanie działal-
nością gospodarczą (Doradztwo w zakresie-), Zarządzanie i doradztwo 
w  sprawach działalności gospodarczej, 41 Usługi edukacyjne, rozryw-
kowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Organizowanie konferencji, 
wystaw i  konkursów, Usługi edukacyjne i  instruktażowe, Konferencje 
(Organizowanie i  prowadzenie-), Administrowanie [organizacja] kon-
kursami, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja konkursów 
edukacyjnych, Organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, 
Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Organizowanie 
i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie 
sympozjów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie 
i  prowadzenie kongresów, Organizowanie i  prowadzenie konferencji, 
Organizowanie i prowadzenie wykładów, Organizowanie i prowadzenie 
konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie kon-
kursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], Organizowanie i prowadze-
nie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie 
konferencji i kongresów, Organizowanie konferencji w celach edukacyj-
nych, Organizowanie konferencji dotyczących edukacji, Organizowanie 
konferencji dotyczących szkoleń, Organizowanie konferencji edukacyj-
nych, Organizowanie konferencji dotyczących działalności kulturalnej, 
Organizowanie konferencji, Organizowanie konkursów [edukacja lub 
rozrywka], Organizowanie konkursów edukacyjnych, Organizowanie 
konkursów w  celach edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie 
konkursów w celach szkoleniowych, Organizowanie konkursów w celach 
edukacyjnych, Organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, Organi-
zowanie seminariów dotyczących edukacji, Organizowanie seminariów 
edukacyjnych, Planowanie wykładów w  celach edukacyjnych, Plano-
wanie seminariów w  celach edukacyjnych, Prowadzenie konferencji 
edukacyjnych, Sympozja związane z edukacją, 44 Doradztwo w zakresie 
potrzeb medycznych osób starszych, Udostępnianie informacji on-line 
dotyczących onkologii, Udostępnianie informacji medycznych w  dzie-
dzinie opieki zdrowotnej, Udzielanie informacji związanych z usługami 
medycznymi, Udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie medycy-
ny, Usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych, 
Usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, Usługi doradcze 
związane z usługami medycznymi, Usługi informacji medycznej, Usługi 
informacyjne w zakresie opieki medycznej 
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(111) 356436 (220) 2022 01 31 (210) 539268
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) DĄBAŁA EDYTA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fajna Klima
(540) 

(591) czarny, niebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 26 11 13, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 12 Sprzedaż hurtowa i  detaliczna samochodów osobo-
wych i furgonetek, 35 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej i  zarządzania, Sprzedaż detaliczna pro-
wadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, Pozostała 
sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami 
i  targowiskami, 36 Wynajem i  zarządzanie nieruchomościami wła-
snymi lub dzierżawionymi, Kupno i sprzedaż nieruchomości na wła-
sny rachunek, 37 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
cieplnych, gazowych i  klimatyzacyjnych, Wynajem i  dzierżawa po-
zostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych, Zakładanie stolarki budowlanej 

(111) 356437 (220) 2022 03 20 (210) 541120
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) EL CHUTNEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) El Chutney ESTD 2020
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, zielony
(531) 05 09 17, 25 01 15, 25 01 19, 01 01 03, 27 05 01, 27 05 05, 
27 05 13, 29 01 14
(510), (511) 30 Gotowe produkty spożywcze w  postaci sosów, 43 
Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji w  zakresie dostarczania 
żywności i napojów 

(111) 356438 (220) 2022 02 01 (210) 539344
(151) 2022 07 05 (441) 2022 03 21
(732) CHMIEL-SOBIERALSKA JULITTA JS ARCHITEKCI,  
Szymanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JS ARCHITEKCI
(540) 

(591) ciemnoczerwony, biały
(531) 27 05 01, 29 01 12, 25 03 01
(510), (511) 37 Nadzór budowlany, informacja budowlana, 42 Archi-
tektura, Doradztwo budowlane w  tym konsultacje i  porady projek-
towe, Projektowanie budynków w tym: projektowanie koncepcyjne, 

projektowanie budowlane, projektowanie wykonawcze, Projektowa-
nie dekoracji wnętrz i aranżacji wnętrz mieszkalnych oraz użyteczno-
ści publicznej, Projekty wnętrz pomieszczeń w tym: kuchni łazienek, 
salonów i sypialni, Tworzenie logo w celu tworzenie tożsamości firmy, 
Projektowanie: banerów reklamowych, szyldów, bilbordów, logoty-
pów, znaków identyfikacyjnych dla firm  Projektowanie mebli w tym 
mebli kuchennych oraz innych elementów wyposażenia wnętrza 

(111) 356439 (220) 2022 02 22 (210) 540212
(151) 2022 07 05 (441) 2022 03 21
(732) SANDOMIERSKIE STOWARZYSZENIE WINIARZY,  
Sandomierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚWIĘTO Młodego WINA SANDOMIERZ
(540) 

(591) różowy, biały, czarny
(531) 29 01 13, 27 05 01, 02 03 16
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane z  napojami al-
koholowymi, 41 Usługi w zakresie rozrywki związanej z degustacją 
wina, Usługi związane z organizacją i prowadzeniem imprez o cha-
rakterze kulturalnym, rozrywkowym lub edukacyjnym, Usługi w za-
kresie prowadzenia szkoleń i warsztatów, Usługi organizowania kon-
certów i wystaw, 43 Usługi restauracyjne 

(111) 356440 (220) 2022 03 01 (210) 540511
(151) 2022 07 12 (441) 2022 03 28
(732) E2K SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Przytkowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) E2K SPORT DANCE CLUB
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i  sportowe, Zajęcia 
sportowe i kulturalne, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiek-
tami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Usługi w zakresie klubów 
tańca, Usługi w zakresie sal tanecznych, Usługi edukacyjne związane 
z  tańcem, Usługi w  zakresie nauki tańca, Udostępnianie obiektów 
i  sprzętu do  tańca, Organizacja konkursów i  imprez tanecznych, 
organizowanie pokazów tańca, Usługi klubów sportowych, Usługi 
fitness klubów, Udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów spor-
towych, Obsługa obiektów sportowych, Organizacja i  przeprowa-
dzanie imprez, wydarzeń i zawodów sportowych, Produkcja imprez 
sportowych, Prowadzenie zawodów sportowych, Organizowanie za-
jęć sportowych, Usługi trenerskie w zakresie sportu, Organizowanie 
obozów sportowych 

(111) 356441 (220) 2021 05 06 (210) 528540
(151) 2022 08 02 (441) 2022 04 04
(732) WOJTKOWIAK MARZENA, Czarnków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZIOŁOWE PRZYJĘCIA
(510), (511) 35 Przygotowywanie prezentacji w  celach handlowych, 
Przygotowywanie prezentacji w  celach reklamowych, Organizacja 
i  prowadzenie prezentacji produktów, Przygotowywanie i  prezen-
tacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, Planowanie 
i prowadzenie targów handlowych  wystaw i prezentacji w celach go-
spodarczych i reklamowych, Organizowanie prezentacji osób w ce-
lach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, 41 
Organizowanie konferencji, Organizacja konferencji edukacyjnych, 
Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Organizowanie seminariów 
i konferencji, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów 
i sympozjów, Organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem 
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zawodowym, Organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie 
nauk medycznych, Organizowanie kongresów i konferencji w celach 
edukacyjnych, Warsztaty w  celach szkoleniowych, Warsztaty w  ce-
lach edukacyjnych 

(111) 356442 (220) 2021 10 19 (210) 535397
(151) 2022 03 17 (441) 2021 11 22
(732) SZYMAŃSKI TOMASZ THOMASSS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THOMASSS
(540) 

(531) 26 04 06, 27 05 01
(510), (511) 12 Deflektory powietrza do pojazdów samochodowych, 
Wycieraczki do przednich i tylnych szyb samochodów, Pióra wyciera-
czek do przedniej szyby do pojazdów, Lusterka do pojazdów i części 
do nich, Organizery do tylnych siedzeń pojazdów samochodowych 
przystosowane do  użytku w  samochodach, Pojemniki przystoso-
wane do użytku w bagażnikach pojazdów, Siatki bagażowe do po-
jazdów, Ramki do  tablic rejestracyjnych, Wycieraczki do  przednich 
szyb pojazdów [części pojazdów], Pióra wycieraczek do tylnej szyby 
do  pojazdów, Wycieraczki do  tylnych szyb pojazdów [części pojaz-
dów], Lusterka do  pojazdów, Wkłady do  lusterek samochodowych, 
Części lusterek samochodowych, 27 Dywaniki i maty samochodowe, 
35 Usługi sprzedaży, w tym za pośrednictwem sklepu internetowe-
go, następujących towarów: akcesoria samochodowe, metalowe 
ramki tablic rejestracyjnych, deflektory powietrza do  pojazdów sa-
mochodowych, wycieraczki do  przednich i  tylnych szyb pojazdów, 
wycieraczki do przednich i tylnych szyb samochodów, pióra wyciera-
czek do przedniej i tylnej szyby do pojazdów, lusterka do pojazdów 
i części do nich, wkłady do lusterek samochodowych, części lusterek 
samochodowych, organizery do  tylnych siedzeń pojazdów samo-
chodowych przystosowane do  użytku w  samochodach, pojemniki 
przystosowane do użytku w bagażnikach pojazdów, siatki bagażowe 
do pojazdów, ramki do tablic rejestracyjnych, niemetalowe ramki ta-
blic rejestracyjnych, dywaniki i maty samochodowe, części samocho-
dowe i akcesoria samochodowe 

(111) 356443 (220) 2021 12 29 (210) 538241
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 11
(732) KLECHA JERZY, Kłobuck (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOBO-JELLY
(540) 

(591) czerwony, zielony, niebieski, żółty, pomarańczowy, fioletowy, 
czarny, żółty, biały
(531) 27 05 01, 27 05 02, 27 05 03, 29 01 15
(510), (511) 5 Suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy die-
ty, suplementy diety dla ludzi, Preparaty witaminowe, żelki witami-
nowe, 29 Galaretki, Galaretki owocowe, 30 Wyroby cukiernicze: żelki, 
cukierki, cukierki żelowe, Cukierki żelowo-sokowe, Cukierki miętowe, 
Galaretki owocowe będące słodyczami, Wyroby cukiernicze, Słody-
cze, Słodycze do ssania, Słodycze ozdobne na choinki, Wyroby pie-
karnicze, słodycze, czekolady, cukierki, czekoladki, galaretki, ciastka, 
guma do  żucia, słodycze nie  do  celów medycznych, Karmelki [cu-
kierki], karmelki twarde, karmelki nadziewane, Pastylki [wyroby cu-
kiernicze], Słodycze owocowe, pastylki (wyroby cukiernicze], gumy 
rozpuszczalne, półprodukty cukiernicze, lizaki 

(111) 356444 (220) 2015 10 23 (210) 448437
(151) 2022 10 20 (441) 2016 02 01
(732) Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft m b H , Rankweil (AT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Nativa

(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 11
(510), (511) 30 herbata, kakao, napoje czekoladowe, ryż, tapioka, 
sago, mąka, produkty zbożowe, potrawy mączne, chleb, wyroby pie-
karnicze i cukiernicze, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia, 
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), sosy owocowe, zioła (przy-
prawy), lód, napoje herbaciane, herbata mrożona, herbata zielona, 
napoje na bazie herbaty, napoje na bazie herbaty i/lub wody, napoje 
na  bazie herbaty z  aromatem owocowym lub wieloma aromatami 
owocowymi, herbaty owocowe, napoje bezalkoholowe z aromatem 
herbaty, herbaty owocowe zawierające cytrynę lub kwiat dzikiego 
bzu, herbaty owocowe zawierające brzoskwinię i/lub aromatyzo-
wane miodem, napoje bezalkoholowe zawierające herbatę lub eks-
trakty herbaty, aromatyzowane napoje na bazie herbaty, czekolada 
pitna, napoje na bazie kakao, cukierki, praliny i słodycze, czekolada 
i wyroby czekoladowe, lód jadalny, lody i desery lodowe, marynaty, 
sosy pomidorowe, 32 piwa, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe 
i soki owocowe, nektary, nektary owocowe, napoje na bazie nekta-
rów owocowych, napoje warzywne i  soki warzywne, syropy i  inne 
preparaty do przygotowywania napojów, napoje energetyczne, le-
moniady, napoje bezalkoholowe, w szczególności z aromatem owo-
cowym, smoothies, napoje na  bazie wody, napoje na  bazie wody, 
soku kokosowego i wody kokosowej, sok pomidorowy, napoje bez-
alkoholowe z owoców, bezalkoholowe ekstrakty owocowe, koncen-
traty soku owocowego, koktajle bezalkoholowe, napoje izotoniczne, 
moszcz, aperitify bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe składające 
się z soku kokosowego, lub z aromatem soku kokosowego lub z aro-
matem kokosa, napoje serwatkowe, napoje bezalkoholowe z aroma-
tem herbaty, napoje bezalkoholowe z aromatem owocowym, napoje 
bezalkoholowe zawierające owoce lub ekstrakty owocowe, napoje 
wytworzone z  owoców, sok z  jabłek (zagęszczony), cydr (bezalko-
holowy), sok warzywny, napoje aromatyzowane na  bazie wody i/
lub herbaty, sok kokosowy, woda kokosowa, napoje bezalkoholowe 
ze smakiem lub aromatem herbaty, napoje bezalkoholowe zawiera-
jące herbatę lub ekstrakty herbaciane, syropy do  napojów, syropy 
owocowe i  inne bezalkoholowe preparaty owocowe do  przygoto-
wywania napojów bezalkoholowych  

(111) 356445 (220) 2021 03 05 (210) 525619
(151) 2021 07 14 (441) 2021 03 29
(732) NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA JAWNA, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 02 01 02, 02 01 04, 02 01 23, 27 05 04, 27 05 08, 27 05 21, 29 01 12
(510), (511) 9 Tace laboratoryjne, Urządzenia i  przyrządy labora-
toryjne, Ręczne narzędzia i  przyrządy laboratoryjne, Urządzenia 
i  przyrządy do  analizy substancji biologicznych i  chemicznych, 
Urządzenia do pobierania i przechowywania próbek biologicznych, 
chemicznych lub diagnostycznych, Jednorazowe przyrządy do  po-
bierania i  przechowywania próbek biologicznych, chemicznych 
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lub diagnostycznych, Wymazówki do pobierania i przechowywania 
próbek biologicznych, chemicznych lub diagnostycznych, Pojemniki 
do  transportu i  przechowywania próbek biologicznych, chemicz-
nych i  diagnostycznych, Urządzenia diagnostyczne nie  do  celów 
medycznych, Pipety, Mechaniczne lub świecące tablice reklamowe, 
Ekrany z tworzyw sztucznych przeciwwirusowe, Przyłbice oraz maski 
ochronne, Podkładki pod myszki, 10 Sprzęt i  instrumenty diagno-
styczne i  medyczne do  obróbki próbek biologicznych, mikrobiolo-
gicznych i  chemicznych, do  celów medycznych i  weterynaryjnych, 
Urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, Narzędzia do diagno-
styki medycznej, Pojemniki do  transportu próbek zawierających 
żywe komórki ludzkie, Urządzenia do pobierania i przechowywania 
próbek biologicznych i chemicznych do celów medycznych, Jedno-
razowe urządzenia do  pobierania i  przechowywania próbek biolo-
gicznych i chemicznych do celów medycznych, Wymazówki do po-
bierania próbek diagnostycznych do celów medycznych, Pojemniki 
do  transportu próbek diagnostycznych do  celów medycznych, 19 
Znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, niemetalowe, 21 
Serwetniki, Świeczniki, Profitki [osłonki wkładane na  świecę w  celu 
ochrony przed skapującą stearyną] z  metali szlachetnych, Profitki 
[osłonki wkładane na świecę w celu ochrony przed skapującą steary-
ną] nie z metali szlachetnych, Podstawki reklamowe do wydawania 
reszty pieniędzy, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 
Szklanki, kieliszki, naczynia do  picia i  akcesoria barowe, Pojemniki 
z  tworzywa na  podkładki pod kufle piwne, Uchwyty na  kubki, Li-
stwy zaciskowe na torebki, Pojemniki i kasetki z tworzywa na bilon, 
Ręczne niemetalowe rolownice do  bilonu, Kubki, Kubki wykonane 
z tworzyw sztucznych, Stojaki do serwetek, Stojaki pod kufle piwne, 
Stojaki z  tworzyw sztucznych do eksponowania materiałów druko-
wanych, Przybory kosmetyczne i toaletowe, Maty stołowe z tworzyw 
sztucznych, Maty barowe nie z papieru ani materiałów tekstylnych, 
Tace do  podawania potraw, Tace do  podawania, nie  z  metali szla-
chetnych, Tace barmańskie z  powierzchnią antypoślizgową, Okład-
ki, uchwyty na karty menu, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki 
wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, za-
warte w  tej klasie, Przybory do  użytku domowego do  czyszczenia, 
szczotki i  materiały do  wytwarzania szczotek, 35 Usługi sprzedaży 
detalicznej oraz hurtowej następujących towarów: tace laboratoryj-
ne, urządzenia i  przyrządy laboratoryjne, ręczne narzędzia labora-
toryjne, urządzenia i przyrządy do analizy substancji biologicznych 
i chemicznych, urządzenia do pobierania i przechowywania próbek 
biologicznych oraz chemicznych lub diagnostycznych, jednorazowe 
przyrządy do  pobierania i  przechowywania próbek biologicznych 
oraz chemicznych lub diagnostycznych, wymazówki do  pobiera-
nia i  przechowywania próbek biologicznych oraz chemicznych lub 
diagnostycznych, pojemniki do  transportu i  przechowywania pró-
bek biologicznych oraz chemicznych i  diagnostycznych, pojemniki 
do  transportu próbek zawierających żywe komórki ludzkie, pipety, 
mechaniczne lub świecące tablice reklamowe, ekrany z  tworzyw 
sztucznych przeciwwirusowe, przyłbice oraz maski ochronne, pod-
kładki pod myszki, sprzęt i  instrumenty diagnostyczne i  medyczne 
do  obróbki próbek biologicznych oraz mikrobiologicznych i  che-
micznych do celów medycznych i weterynaryjnych, urządzenia me-
dyczne do diagnostyki oraz badań i kontroli, narzędzia do diagnosty-
ki medycznej, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, 
urządzenia do  pobierania i  przechowywania próbek biologicznych 
i  chemicznych do  celów medycznych, jednorazowe urządzenia 
do  pobierania i  przechowywania próbek biologicznych i  chemicz-
nych do  celów medycznych, wymazówki do  pobierania próbek 
diagnostycznych do  celów medycznych, pojemniki do  transportu 
próbek diagnostycznych do celów medycznych, niemetalowe znaki 
oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, serwetniki, świeczniki, 
profitki (osłonki wkładane na świecę w celu ochrony przed skapującą 
stearyną) z metali szlachetnych oraz nie z metali szlachetnych, pod-
stawki reklamowe do wydawania reszty pieniędzy, zastawa stołowa, 
przybory kuchenne i pojemniki, szklanki, kieliszki, naczynia do picia 
i  akcesoria barowe, pojemniki z  tworzywa na  podkładki pod kufle 
piwne, uchwyty na kubki, listwy zaciskowe na torebki, pojemniki i ka-
setki z tworzywa na bilon, ręczne niemetalowe rolownice do bilonu, 
kubki, kubki wykonane z tworzyw sztucznych, stojaki do serwetek, 
stojaki pod kufle piwne, stojaki z tworzyw sztucznych do ekspono-
wania materiałów drukowanych, przybory kosmetyczne i toaletowe, 
maty stołowe z tworzyw sztucznych, maty barowe nie z papieru ani 
materiałów tekstylnych, tace do  podawania potraw, tace do  poda-
wania nie  z  metali szlachetnych, tace barmańskie z  powierzchnią 

antypoślizgową, okładki na  karty menu, uchwyty na  karty menu, 
przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materia-
ły do wytwarzania szczotek, statuetki i figurki oraz tabliczki i dzieła 
sztuki wykonane z porcelany lub terakoty lub szkła, ręczne metalowe 
rolownice do  bilonu, znaki oraz wyświetlacze informacyjne i  rekla-
mowe z  metalu, metalowe szyldy reklamowe, tace do  sortowania 
i  liczenia pieniędzy, spinacze do  pieniędzy, publikacje reklamowe, 
szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, niemetalowe plansze oraz 
stoiska wystawowe i oznakowanie, stojaki na broszury (meble), sto-
jaki wystawowe, stojaki do wystawiania materiałów (meble), stojaki 
do  przechowywania materiałów drukowanych, reklamowe tablice 
wystawowe, statuetki i figurki oraz dzieła sztuki i ozdoby lub deko-
racje wykonane z tworzyw sztucznych, 40 Obróbka szkła, Produkcja 
na zamówienie form (odlewów) stosowanych w przemyśle, Produk-
cja na zamówienie urządzeń medycznych dla osób trzecich, 42 Pro-
jektowanie opakowań, Doradztwo techniczne w zakresie produkcji 
z  tworzyw sztucznych i  szkła, Wzornictwo przemysłowe, Usługi in-
żynieryjne, Usługi projektowania, Usługi naukowe i technologiczne, 
Analizy przemysłowe i  usługi badawcze, Testowanie, stwierdzanie 
autentyczności i kontrola jakości, Certyfikacja, Testowanie urządzeń 
przemysłowych do celów certyfikacji, Projektowanie instalacji i urzą-
dzeń przemysłowych, Badania techniczne oraz opracowywanie pro-
jektów technicznych 

(111) 356446 (220) 2021 10 25 (210) 535636
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZIELONY EDUKATOR, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARMIŃSKIE KISZONKI
(540) 

(591) czarny, zielony, biały
(531) 27 05 01, 29 01 13, 05 09 21, 05 03 11, 05 03 14
(510), (511) 29 Kiszone warzywa [kimchi], Choucroute garnie [kapu-
sta kiszona garnirowana], Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, 
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Kapusta kwaszona, Warzywa 
fermentowane, Kiszone warzywa, Produkty spożywcze kiszone, 35 
Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz skle-
pów detalicznych i hurtowych przetworzonych owoców, grzybów, 
warzyw, orzechów i nasion roślin strączkowych, kiszonych warzyw 
[kimchi], choucroute garnie [kapusta kiszona garnirowana], kapusty 
kwaszonej, warzyw fermentowanych, warzyw kiszonych, produk-
tów spożywczych kiszonych, Reklamy za  pośrednictwem mediów 
elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe i marketin-
gowe świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych, 
Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospek-
tów, broszur), Analizy rynkowe, Zarządzanie w  zakresie zamówień 
handlowych, Handlowe informacje i  porady udzielane konsumen-
tom, Usługi reklamowe i  marketingowe świadczone za  pośrednic-
twem bloga, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
i promocyjnych, Usługi informacyjne dla konsumentów w zakresie 
wyboru nabywanych towarów, Pomoc w zarządzaniu biznesowym 
w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi franczyzowe związane 
z pomocą dla firm 

(111) 356447 (220) 2021 12 13 (210) 537642
(151) 2022 05 04 (441) 2022 01 10
(732) KURSEITOV ELDAR, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 01 SMOKE LABORATORY
(540) 

(531) 26 01 05, 27 05 01



68 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 46/2022

(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z fajkami wod-
nymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z cybuchami do fajek, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  fajkami wodnymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z cybuchami do fajek, Usługi sprze-
daży detalicznej w  związku z  tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z tytoniem 

(111) 356448 (220) 2019 06 13 (210) 501113
(151) 2022 07 14 (441) 2022 03 28
(732) WESZLO GROUP STANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WESZŁO!
(540) 

(591) biały, ciemnożółty, czarny
(531) 27 05 01, 27 05 08, 29 01 13, 24 17 01, 24 17 04
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma [perio-
dyki], gazety, kalendarze, książki, materiały drukowane, materiały 
piśmienne, papier, periodyki [czasopisma], podręczniki [książki], 
publikacje drukowane, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 re-
klama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, a  mianowicie 
ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa, reklama 
za  pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, tworzenie tekstów reklamowych i  sponsorowanych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośni-
ków reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie 
reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, marketing, 
produkcja filmów reklamowych, publikowanie tekstów sponsoro-
wanych, lokowanie produktów, promocja i zarządzanie profesjonal-
nym biurem redakcyjnym strony internetowej i biura turystycznego, 
public relations, zarządzanie biznesowe, usługi merchandisingu, 
doradztwo w  zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, za-
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i  sprzedawców 
usług turystycznych, sprzedaż detaliczna on-line obejmująca: prasę, 
broszury, książki i czasopisma, odzież, obuwie, nakrycia głowy, arty-
kuły spożywcze, napoje, piwo, gadżety sportowe, zabawki, 38 tele-
komunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), komunikacja 
radiowa, komunikacja za  pośrednictwem sieci światłowodowych, 
komunikacja za  pośrednictwem telefonów komórkowych, transfer 
strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja pro-
gramów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmi-
sja wideo na  żądanie, udostępnianie forów internetowych on-line, 
usługi związane z  elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi tele-
komunikacyjne], świadczenie rozrywki przez aplikacje mobilne obej-
mujące: prowadzenie transmisji przez Internet, emisja programów 
radiowych, emisja radiowa, emisja programów audiowizualnych, 
emisja programów audiowizualnych rozrywkowych, 39 sprzedaż 
biletów na  wycieczki turystyczne, 41 udostępnianie rozrywki mul-
timedialnej za  pomocą strony internetowej, udzielanie informacji 
związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony inter-
netowej on-line, udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fi-
zycznymi za pośrednictwem strony internetowej on-line, udzielanie 
informacji związanych z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem 
strony internetowej on-line, dostarczanie filmów, nie  do  pobrania, 
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie 
programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu 
transmisja wideo na żądanie, informacja o edukacji, informacja o im-
prezach rozrywkowych, informacja o  rekreacji, kultura fizyczna, or-
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, or-
ganizowanie i prowadzenie eventów oraz wydarzeń rozrywkowych, 

organizowanie i  prowadzenie koncertów, organizowanie i  prowa-
dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organi-
zowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie konkursów [edu-
kacja lub rozrywka], organizowanie loterii, organizowanie zawodów 
sportowych, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja mi-
krofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych 
i  telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek wspi-
naczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek z przewodni-
kiem, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie książek, publikowanie 
on-line elektronicznych książek i  czasopism, publikowanie tekstów 
innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, reda-
gowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), telewizyjne usługi 
rozrywkowe, udostępnianie filmów on-line nie  do  pobrania, udo-
stępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostęp-
nianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], udostępnianie 
obiektów i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu 
do  salonów gier, udostępnianie obiektów i  sprzętu rekreacyjnego, 
udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publi-
kacji elektronicznych, nie do pobrania, usługi agencji dystrybucji bi-
letów [rozrywka], usługi biblioteczne, usługi edycji wideo na potrze-
by realizacji imprez, usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe 
świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi 
pokazów filmowych, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi 
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie oświa-
ty [nauczanie], wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie 
obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, świadczenie roz-
rywki przez aplikacje mobilne obejmujące: prowadzenie transmisji, 
nagrywanie i  prowadzenie radiowych programów rozrywkowych, 
nagrywanie i prowadzenie audycji radiowych 

(111) 356449 (220) 2021 10 18 (210) 535340
(151) 2022 07 14 (441) 2022 02 21
(732) PAWŁUSZEK ANNA FINDUSTRY, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CarryMeOn
(540) 

(591) czerwony, biały, beżowy
(531) 10 05 19, 19 07 01, 29 01 01, 27 05 01
(510), (511) 3 Produkty perfumeryjne, Kosmetyki, 21 Atomizery 
do perfum, Flakony na perfumy, Rozpylacze do perfum [puste], Bu-
teleczki na kosmetyki i perfumy, Pojemniki na kosmetyki, Pojemniki 
na  perfumy, Butelki szklane jako pojemniki, Szklane korki do  bute-
lek i  flakonów, Dozowniki do  kosmetyków, Dozowniki do  perfum, 
Dyfuzory do  substancji zapachowych, Spryskiwacze, Przybory ko-
smetyczne, Wyroby artystyczne z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty 
i szkła 

(111) 356450 (220) 2020 12 07 (210) 521792
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 09
(732) JUNCEWICZ GRZEGORZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OLIMAX
(510), (511) 22 konopie czesane 

(111) 356451 (220) 2020 12 07 (210) 521795
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 09
(732) JUNCEWICZ GRZEGORZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OLIMAX CBD
(510), (511) 22 konopie czesane 
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(111) 356452 (220) 2021 11 18 (210) 536698
(151) 2022 07 12 (441) 2022 03 07
(732) FEIDAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INVESTON
(540) 

(591) szary, jasnoszary
(531) 27 05 01, 29 01 06
(510), (511) 1 Kleje, środki do konserwacji betonu, środki do konserwa-
cji cegły, zaprawy farbiarskie do metali, 2 Farby, lakiery, barwniki, pre-
paraty gruntujące, środki do konserwacji drewna, 17 Zaprawy izolacyj-
ne, 19 Materiały budowlane niemetalowe, tynki, zaprawy budowlane 

(111) 356453 (220) 2021 06 23 (210) 530716
(151) 2022 06 30 (441) 2022 03 14
(732) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MARCYŚ MILK
(510), (511) 30 Napoje czekoladowe z mlekiem, Czekoladowe napo-
je spożywcze na  bazie produktów mlecznych, Napoje herbaciane 
z mlekiem, Napoje na bazie kawy zawierające mleko, Lody, Słodycze 
i ciasta z produktami mlecznymi 

(111) 356454 (220) 2021 07 29 (210) 532174
(151) 2022 07 06 (441) 2022 03 21
(732) GRYNIEWICZ DAWID, Kowale (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANUFAKTURA MOJEGO TATY
(540) 

(531) 02 01 11, 02 01 23, 08 05 10, 08 07 17, 27 05 01
(510), (511) 29 Kapusta kwaszona, Kapusta, przetworzona, Surówka 
z szatkowanej białej kapusty, marchwi i majonezu (coleslaw), Rosół 
[zupa], Chowder (zupa rybna), Przetworzone buraki, Ryba ugoto-
wana i  suszona, Ryba z  frytkami, Gotowana fasola, Galareta, Gula-
sze, Gulasz wołowy, Gotowy gulasz z curry, Klopsiki drobiowe, Zupy 
z makaronem, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzyw-
ne, Kotlety wieprzowe, Kotlety sojowe, Kotlety rybne, Gotowe dania 
składające się głównie z  kotletów rybnych, warzyw, gotowanych 
jajek i bulionu (oden), Krokiety, Krokiety rybne, Krokiety z kurczaka, 
Filety z piersi kurczaka, Gotowe posiłki zawierające [głównie] kurcza-
ka, Hamburgery z kurczaka, Kawałki kurczaka do kanapek, Kurczak 
grillowany [yakitori], Kurczak smażony, Nuggetsy z  kurczaka [małe 
kawałki kurczaka w  panierce], Pieczony kurczak, Pulpety z  kurcza-
ka, Pasty mięsne (w  tym pasztety, smalec), Pasztet mięsny, Pasztet 
warzywny, Pasztet z kurczaka, Placki smażone, Placki ziemniaczane, 
Rosół [zupa], Koncentraty rosołowe, Rosół na bazie kości wołowych 
[seolleongtang], Sałatka Cezar, Sałatka z kurczaka, Sałatka ziemnia-
czana, Schab wieprzowy, Filety z wędzonego śledzia, Wieprzowina, 
Wieprzowina pieczona, Szarpana wieprzowina, Wieprzowina konser-
wowa, Dżem z żurawiny, Kompot żurawinowy, 30 Makarony, Maka-
ron ryżowy, Zawijana kanapka typu wrap, Suche i świeże makarony, 
kluski i pierogi, Lasagne, Przekąski na bazie tortilli, Naleśniki, Placki 
z  kurczakiem, Dania na  bazie ryżu, Gotowe potrawy na  bazie ryżu, 
Sałatka z makaronem, Sałatka z makaronu typu rurki, Sałatka ryżowa, 
Sos do spaghetti, Spaghetti, Spaghetti i klopsy 

(111) 356455 (220) 2021 10 13 (210) 535157
(151) 2022 07 05 (441) 2022 03 21

(732) POLAND INVEST REAL ESTATE, S L , Madryt (ES)
(540) (znak słowny)
(540) SYRENA
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Doradztwo w zakre-
sie nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości inwestycyjnych, 
Doradztwo finansowe związane z  inwestycjami w  nieruchomości, 
Zarządzanie inwestycjami w  nieruchomości, Administrowanie nie-
ruchomościami, Usługi w  zakresie lokalizacji mieszkań dla osób 
trzecich [stałe zakwaterowanie], Administracja budynkami mieszkal-
nymi, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Zarządzanie lokalami 
użytkowymi, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pośrednictwo 
w  obrocie nieruchomościami, Usługi agencji nieruchomości, Uła-
twianie finansowania nieruchomości promocyjnych, Zapewnianie 
stałego zakwaterowania mieszkaniowego, Usługi doradcze dotyczą-
ce wyceny nieruchomości, Usługi zarządzania inwestycjami w nieru-
chomości, Doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, Doradz-
two dotyczące inwestycji w nieruchomości 

(111) 356456 (220) 2021 12 01 (210) 537154
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) WALCZAK MARLENA, Swarzędz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LIVE FOR VINYLS
(510), (511) 25 Odzież, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy z kap-
turem, Bluzy sportowe, Bluzy polarowe, Bluzy dresowe, Koszulki dla 
dzieci, Koszulki polo, Koszulki z  krótkim rękawem, Odzież męska, 
damska i dziecięca 

(111) 356457 (220) 2021 12 01 (210) 537156
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 11
(732) WALCZAK MARLENA, Swarzędz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) L4V
(510), (511) 25 Odzież, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dre-
sowe, Bluzy sportowe, Bluzy z  kapturem, Bluzy polarowe, Koszulki 
dla dzieci, Koszulki polo, Koszulki z krótkim rękawem, Odzież męska, 
damska i dziecięca 

(111) 356458 (220) 2021 11 03 (210) 535984
(151) 2022 07 14 (441) 2022 02 21
(732) NOWACKI MATEUSZ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIRTUAL HOUSE
(540) 

(591) czarny, szary, zielony
(531) 26 05 01, 27 05 01, 29 01 03, 29 01 06
(510), (511) 41 Usługi salonów gier wirtualnej rzeczywistości, Orga-
nizacja imprez rozrywkowych, Organizowanie spotkań i  konferen-
cji, Organizowanie spotkań z  dziedziny rozrywki, Organizowanie 
i  prowadzenie spotkań w  dziedzinie rozrywki, Warsztaty do  celów 
rekreacyjnych, Warsztaty w celach kulturalnych, Warsztaty w celach 
szkoleniowych, Usługi doradcze i  informacyjne związane z przygo-
towywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkole-
nia], Organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych 

(111) 356459 (220) 2021 09 24 (210) 534366
(151) 2022 07 15 (441) 2022 02 14
(732) SOWA WERONIKA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WRS
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki natural-
ne, Kosmetyki nielecznicze, Balsamy do  ciała, Błyszczyki do  ust, 
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Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje do ciała, Esencje i olejki ete-
ryczne, Eyelinery, Farby do  włosów, Fluid do  makijażu, Kadzidełka, 
Korektory [kosmetyki], Kosmetyki do  makijażu, Kosmetyki do  pa-
znokci, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do pielę-
gnacji urody, Kredki do oczu, Kredki do ust, Kremy do ciała [kosmety-
ki], Kremy do  pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do  twarzy 
[kosmetyki], Kremy nawilżające, Kremy ochronne, Kremy odżywcze, 
Kremy kosmetyczne, Kremy samoopalające [kosmetyki], Kremy uję-
drniające ciało, Kremy z  filtrem przeciwsłonecznym, Lakiery do  pa-
znokci, Lakiery do włosów, Maseczki do twarzy i ciała, Maski kosme-
tyczne, Masła do  twarzy i  ciała, Mleczka kosmetyczne, Mleczko 
kosmetyczne, Mydła, Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Od-
żywki do  włosów, Odżywki do  paznokci, Olejek do  kąpieli, Olejki 
do  ciała [kosmetyki], Olejki eteryczne, Olejki do  włosów, Peelingi 
złuszczające do ciała, Środki perfumeryjne i zapachowe, Pianki [ko-
smetyki], Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Płyny do włosów i ciała, 
Podkłady do makijażu, Pomadki do ust, Pomady do włosów, Prepara-
ty do  kąpieli, Preparaty do  depilacji i  golenia, Preparaty do  mycia 
i  pielęgnacji ciała, Preparaty do  opalania, Preparaty do  pielęgnacji 
skóry, oczu i  paznokci, Preparaty kosmetyczne do  włosów, Puder 
do ciała, Puder do makijażu, Serum do celów kosmetycznych, Środki 
do  higieny jamy ustnej, Tusze do  rzęs, Toniki [kosmetyki], Szminki 
do ust, Szampony, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Zestawy kosme-
tyków, Zioła do kąpieli, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do samo opala-
nia, Kosmetyki dla dzieci, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], 5 Zioła 
do  palenia do  celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Suple-
menty diety, Suplementy ziołowe, Suplementy dietetyczne i odżyw-
cze, Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy żywnościowe, Dodat-
ki odżywcze, Dodatki witaminowe, Dietetyczne dodatki do żywności, 
Krople witaminowe, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Preparaty wi-
taminowe i mineralne, Zioła lecznicze, Żelki witaminowe, Mineralne 
suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Suplementy odżyw-
cze w płynie, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy żywno-
ściowe w postaci proszku, Suplementy diety składające się z witamin, 
Przeciwutleniające suplementy, Suplementy diety dla ludzi, Mineral-
ne suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety sporządzone głów-
nie z witamin, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, 
Suplementy diety poprawiające kondycję i  wytrzymałość, Suple-
menty diety składające się z  pierwiastków śladowych, 14 Biżuteria 
i  wyroby jubilerskie, Biżuteria ze  złota, Biżuteria ze  srebra wysokiej 
próby, Medale, Zawieszki [biżuteria], Zegarki, Zegary, Monety, Akce-
soria do biżuterii, Akcesoria do zegarków, Amulety, Biżuteria wykona-
na z metali szlachetnych, Bransoletki [biżuteria], Bransolety, Breloczki 
do kluczy, Broszki [biżuteria], Charmsy, Części i akcesoria do biżuterii, 
Etui na zegarki, Figurki do celów ozdobnych z metali szlachetnych, 
Kamienie szlachetne, Kasetki na  biżuterię, Kolczyki, Klipsy, Kółka 
na  klucze i  breloczki oraz zawieszki do  nich, Krawaty (Spinki do-), 
Łańcuszki [biżuteria], Medaliony [biżuteria], Naszyjniki, Odznaki me-
talowe do  noszenia [metale szlachetne], Osobiste ozdoby z  metali 
szlachetnych, Sztuczna biżuteria, Biżuteria osobista, Ozdoby [biżute-
ria], Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi 
metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Pierścienie (ozdoby), Pier-
ścionki [biżuteria], Posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachet-
nymi i  półszlachetnymi metalami lub kamieniami i  ich  imitacjami, 
Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Spinki do mankietów i kra-
watów, Sygnety, Szpilki ozdobne [biżuteria], Wisiorki biżuteryjne, 
Wpinki do klapy [biżuteria], Wyroby jubilerskie, Wyroby biżuteryjne, 
Zapięcia do biżuterii, 16 Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Afi-
sze, plakaty, Artykuły biurowe, Artykuły do korektorowania i ściera-
nia, Artykuły do pisania i stemplowania, Artykuły piśmiennicze, Arty-
kuły papiernicze na  przyjęcia, Artykuły papiernicze do  pisania, 
Banknoty, Bilety, Biurowe artykuły papiernicze, Broszury, Czasopi-
sma [periodyki], Datowniki, Drukowane materiały piśmienne, Fiszki, 
Flamastry, Fotografie, Ilustrowane albumy, Kalendarze, Kartki oko-
licznościowe, Kartony na prezenty, Karty, Karty do kolekcjonowania, 
Karty okolicznościowe, Karty pocztowe, Katalogi, Kieszonkowe note-
sy, Kołonotatniki, Komiksy, Kolorowe długopisy, Kredki ołówkowe, 
Krzyżówki, Książki, Markery, pisaki, Materiały do  pisania, Materiały 
do rysowania, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wy-
posażenie edukacyjne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyj-
ne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Naklejki, Nadruki, Nalepki, 
Notatniki, Notesy, Obrazy i  zdjęcia, Odbitki, Ołówki, Pamiętniki, 
dzienniki, Papierowe materiały biurowe, Pastele [kredki], Periodyki 
[czasopisma], Pinezki, Papierowe metki [zawieszki], Piórniki, Pisaki 
kolorowe, Plakaty reklamowe, Pocztówki i  widokówki, Przyrządy 

do pisania, Przyrządy do rysowania, Publikacje promocyjne, Publika-
cje edukacyjne, Publikacje reklamowe, Rysunki, Segregatory, Skoro-
szyty, Skorowidze, Spinacze biurowe, Szkolne zeszyty, Szkice, Teczki 
[artykuły biurowe], Terminarze, Ulotki, Wizytówki, Zaproszenia, Ze-
stawy piśmienne, Zeszyty, Znaczki, Znaczki pocztowe, Kredki do ko-
lorowania, Książeczki do  kolorowania, Pióra i  długopisy [artykuły 
biurowe], Albumy do wklejania, Naklejki [kalkomanie], Albumy na na-
klejki, Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane materiały edu-
kacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane zaprosze-
nia, Dzienniki, Etui na przybory do pisania, Etui na paszporty, Etykiety 
z  papieru, Figurki z  papieru, Kleje do  użytku biurowego, Materiały 
i  środki dla artystów i do dekoracji, Podkładki na biurko, Pojemniki 
na  artykuły papiernicze, Poradniki [podręczniki], Prace malarskie 
i  kaligraficzne, Szyldy reklamowe z  papieru lub z  kartonu, Torby 
do pakowania wykonane z biodegradowalnych tworzyw sztucznych, 
Torby na  zakupy z  tworzywa sztucznego, Torby papierowe, Torby 
z  tworzyw sztucznych, do  celów domowych, Torebki oraz artykuły 
do  pakowania i  przechowywania z  papieru, kartonu lub tworzyw 
sztucznych, Wyposażenie dla artystów, rzemieślników i  modelarzy, 
Zakładki do  książek, 18 Parasole, Aktówki, Bagaż, Dyplomatki, Etui 
na banknoty, Etui na karty kredytowe, Etui na klucze, Etui na wizy-
tówki, Futerały przenośne na dokumenty, Kopertówki, Kosmetyczki, 
Kuferki kosmetyczne, Kufry i torby podróżne, Kufry bagażowe, Małe 
walizki, Małe plecaki, Małe torby dla mężczyzn, Plecaki, Portfele, 
Portmonetki, Sakwy, Sakiewki skórzane, Saszetki biodrowe, Teczki 
i aktówki, Sportowe torby, Torby, Torby na zakupy, Torby przenośne, 
Torby sportowe, Torby podróżne, Torby plażowe, Torby uniwersalne, 
Torby zakupowe, Torebki, Torebki damskie, Walizeczki, Walizki, Wali-
zy, Zestawy podróżne [wyroby skórzane], 20 Meble, Meble biurowe, 
Meble domowe, Meble ogrodowe, Ekrany [meble], Skrzynie [meble], 
Pufy [meble], Siedzenia [meble], Meble do siedzenia, Stanowiska pra-
cy [meble], Meble do salonu, Meble do przechowywania, Sprzęt biu-
rowy [meble], Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble i akceso-
ria meblowe wyposażenia domu, Meble wielofunkcyjne, Meble 
szkolne, Meble komputerowe, Meble sypialne, Łóżka, Krzesła, fotele 
z  ruchomym oparciem, Poduszki, Fotele, Biurka, Biurka modułowe 
[meble], Biurka z regulacją wysokości, Ruchome biurka, Krzesła [fote-
le] biurowe, Fotele biurowe, Szafki do  komputerów [meble], Pufy 
typu sako, 24 Narzuty na łóżka, Narzuty, Poszewki na poduszki, Po-
szwy na kołdry, Ręczniki, Bielizna domowa, w tym ręczniki do twarzy, 
Bielizna kuchenna, Bielizna pościelowa i koce, Kołdry, Koce na kana-
pę, Koce piknikowe, Kocyki dziecięce, Pokrowce i narzuty na meble, 
Pościel, Prześcieradła, Przykrycia na łóżka, Tekstylia, Tekstylia do sy-
pialni, Tekstylia do  wyposażenia domu, Tekstylia wykorzystywane 
w gospodarstwie domowym, Ręczniki kąpielowe, Ręczniki łazienko-
we, Ręczniki plażowe, Ręczniki dla dzieci, Narzuty na  łóżko, Kapy 
na łóżka, Pledy podróżne, Koce jedwabne, Koce wełniane, Koce ba-
wełniane, Jedwabne koce na łóżka, 25 Bielizna, Obuwie, Czapki [na-
krycia głowy], Czapki i czapeczki sportowe, Garnitury, Kombinezony, 
Koszule, Koszulki z  krótkim rękawem, Krawaty, Bluzy z  kapturem, 
Kurtki bluzy, Bluzy dresowe, Spodnie, Nakrycia głowy, Opaski na gło-
wę, Podkoszulki, Kurtki, Spodnie dresowe, Dresy wiatroszczelne, Dre-
sy ortalionowe, Odzież, Odzież treningowa, Odzież męska, Odzież 
wieczorowa, Odzież dziecięca, Odzież niemowlęca, Odzież sporto-
wa, Odzież dziewczęca, Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież 
męska, damska i  dziecięca, Bandany, Bezrękawniki, Bikini, Bluzki, 
Bluzki z  krótkimi rękawami, Body [odzież], Chusty, szale na  głowę, 
Dżinsy, Getry, Golfy, Kamizelki, Kąpielówki, Kimona, Kominiarki, Ko-
stiumy, Kostiumy kąpielowe, Koszulki polo, Koszulki sportowe z krót-
kimi rękawami, Koszulki z nadrukami, Krótkie spodnie, Legginsy, Ma-
ski ochronne [odzież], Ocieplacze, Odzież wodoodporna, Odzież 
o termoizolacyjnych właściwościach, Paski [odzież], Piżamy, Płaszcze, 
Polary, Poszetki, Rajstopy, Rękawiczki [odzież], Skarpetki, Spodenki, 
Spódnice, Stroje jednoczęściowe, Sukienki damskie, Swetry, Szale, 
Szaliki, Szelki, Szlafroki, Szorty [odzież], T-shirty z krótkim rękawem, 
Trykoty [ubrania], Kapcie skórzane, Pantofle domowe, Pantofle kąpie-
lowe, Pantofle domowe ze skóry, Pantofle z tworzyw sztucznych, Po-
domki [szlafroki], Podkoszulki sportowe, Podkoszulki bez rękawów, 
Podkoszulki z  długimi rękawami, Bielizna nocna, Bielizna damska, 
Bielizna osobista, Bokserki damskie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn, 
35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie arty-
kułów kosmetycznych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wy-
syłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego 
związane ze  sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających 
kosmetyki, Usługi sklepów detalicznych online związane z produkta-
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mi kosmetycznymi i  pielęgnacyjnymi, Usługi sklepów detalicznych 
online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  odzieżą, Usługi 
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi handlu 
detalicznego w  odniesieniu do  akcesoriów odzieżowych, Usługi 
w  zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżo-
wych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie ar-
tykułów odzieżowych, Usługi w  zakresie sklepów detalicznych 
w  branży odzieżowej, Usługi sprzedaży detalicznej związane 
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z  biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  biżuterią, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  artykułami papierniczymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  torbami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej świad-
czone online w  zakresie torebek, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mebla-
mi, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu 

(111) 356460 (220) 2021 10 11 (210) 535060
(151) 2022 07 14 (441) 2022 02 21
(732) GESTURE TO SPEECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gts GESTURE TO SPEECH
(540) 

(591) zielony, szary, biały
(531) 27 05 01, 29 01 03, 29 01 06
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, Platfor-
my oprogramowania komputerowego ułatwiające przełamywanie 
barier komunikacyjnych pomiędzy osobami z wadą słuchu i osobami 
słyszącymi, Aplikacje mobilne, Aplikacje mobilne ułatwiające przeła-
mywanie barier komunikacyjnych pomiędzy osobami z wadą słuchu 
i osobami słyszącymi, Oprogramowanie, Oprogramowanie ułatwia-
jące przełamywanie barier komunikacyjnych pomiędzy osobami 
z wadą słuchu i osobami słyszącymi 

(111) 356461 (220) 2021 12 29 (210) 538256
(151) 2022 07 25 (441) 2022 03 14
(732) GAMRAT SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gamrat
(540) 

(591) biały, granatowy
(531) 26 04 04, 26 04 09, 27 05 01, 29 01 04, 29 01 06
(510), (511) 6 Metalowe rury spustowe do  odprowadzania wody 
deszczowej z  dachów budynków, Metalowe kształtki rozgałęźne 
i złączki rur spustowych, Metalowe rynny dachowe, Metalowe złącz-

ki i kształtki rynien dachowych, Metalowe haki, wsporniki i obejmy 
do  mocowania rynien dachowych i  rur spustowych, 17 Przewody 
giętkie niemetalowe, Giętkie przewody rurowe wykonane z tworzy-
wa sztucznego, Elastyczne węże z polichlorku winylu do transportu 
powietrza, płynów, materiałów sypkich, usuwania oparów i  kurzu, 
Węże z tworzywa sztucznego do celów przemysłowych, rolniczych 
i do użytku domowego, Granulaty z tworzyw sztucznych, 19 Nieme-
talowe rury oraz kształtki i złączki do budowy sieci gazowych, wodo-
ciągowych, kanalizacyjnych, odprowadzania wód opadowych z dróg 
i  autostrad, Niemetalowe elementy systemów do  odprowadzania 
wód opadowych z powierzchni: korytka odwadniające, rury, kształt-
ki i  redukcje rurowe, studzienki rewizyjne włazowe i połączeniowe, 
włazy, osadniki i wpusty ściekowe, Niemetalowe elementy systemów 
rynnowych: rury spustowe, kształtki rozgałęźne i złączki rur spusto-
wych, osadniki do rur spustowych, rynny dachowe, kształtki i złączki 
rynien dachowych, haki, wsporniki i  obejmy do  mocowania rynien 
dachowych i rur spustowych, Niemetalowe elementy instalacji gro-
madzenia wody deszczowej: rewizje rur spustowych, wylewki rewi-
zji, łapacze wody, zbiorniki na deszczówkę, Niemetalowe okładziny 
elewacyjne ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynków, Podsu-
fitki (Niemetalowe), Panele ścienne niemetalowe, Siding winylowy 
do użytku w budownictwie, Boazerie, 35 Usługi sprzedaży detalicz-
nej i/lub hurtowej bądź sprzedaży on-line towarów: tworzywowe 
rury, kształtki, łączniki oraz osprzęt do budowy sieci gazowych, wo-
dociągowych, studziennych i kanalizacyjnych, odprowadzania wód 
opadowych z powierzchni, gromadzenia wody deszczowej, metalo-
we i tworzywowe elementy systemów rynnowych, zbiorniki na desz-
czówkę, pompy do  studni głębinowych, układy sterowania pomp 
głębinowych, obudowy studzienne, złącza szwedzkie oraz osprzęt 
do  studni wierconych i  kopanych, tworzywowe węże elastyczne 
do  celów przemysłowych, rolniczych i  użytku domowego, tworzy-
wowe okładziny elewacyjne ścian budynków, podsufitki niemetalo-
we, panele ścienne niemetalowe, Usługi reklamowe, marketingowe 
i promocyjne w związku z instalacjami rurowymi, rynnowymi, siecia-
mi odwadniającymi i gromadzącymi deszczówkę, wężami, podsufit-
kami, okładzinami elewacyjnymi i panelami ścian budynków, Organi-
zowanie imprez, wystaw, targów i pokazów w celach handlowych i/
lub reklamowych, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów 
w zakresie wyboru nabywanych towarów, Informacja handlowa 

(111) 356462 (220) 2021 10 01 (210) 534660
(151) 2022 07 15 (441) 2022 02 14
(732) KVAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ogorzele (PL)
(540) (znak słowny)
(540) preactiv-D
(510), (511) 31 Dodatki do pasz nie do celów leczniczych, pasza, mie-
szanka paszowa dietetyczna, mieszanka paszowa uzupełniająca, 
prefiks paszowy 

(111) 356463 (220) 2021 05 27 (210) 529699
(151) 2022 07 19 (441) 2022 04 04
(732) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 26 01 16, 26 11 13
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
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we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
tycznych, urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, 
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy reje-
strujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, kompu-
tery, programy komputerowe, urządzenia do  gaszenia ognia, 
publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, elektro-
niczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, nagrania 
wideo, nagrania audio-wideo, sprzęt elektroniczny zawarty w  tej 
klasie, sprzęt elektryczny zawarty w tej klasie, akcesoria do sprzętu 
elektronicznego zawarte w  tej klasie, urządzenia elektroniczne za-
warte w tej klasie, urządzenia elektryczne zawarte w tej klasie, akce-
soria do urządzeń elektronicznych zawarte w tej klasie, 16 Publikacje 
drukowane, gazety, czasopisma, druki, kalendarze, książki, wydaw-
nictwa jednorazowe, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra, dłu-
gopisy, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, torby 
z papieru, torby z tektury, materiały drukowane, materiały szkolenio-
we, materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektura, 35 
Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia 
administracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakre-
sie działalności gospodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej, 
badania rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowa-
nie działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, 
audyt 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, usługi 
promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub 
promocyjnych, promocja towarów i  usług, usługi public relations, 
produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem 
czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy korespondencyj-
ne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne 
zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja 
danych i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, elek-
troniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem da-
nych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, rozpowszech-
nianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie informacji 
biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wyszukiwa-
nie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, skompute-
ryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży to-
warów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, 
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, tech-
nologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzie-
żowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycz-
nej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna towarów z  branż: 
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, 
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elek-
tronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, 
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, 
kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów z  branż: telekomunikacyjnej, 
energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, 
telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu 
gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgru-
powanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, 
energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, 
telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu 
gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu 
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, po-
zwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem 
oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artyku-
łów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej 
oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, usługi pośrednic-
twa w  dziedzinie sprzedaży świadczenia usług, usługa polegająca 
na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw sta-
łych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednic-
two w  zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz 
produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzy-

stania energii i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurto-
wa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośred-
nictwo w  zakresie sprzedaży energii, w  tym energii elektrycznej 
i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dys-
trybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywa-
nia w  energię, w  szczególności elektryczną i  cieplną, dystrybucji 
i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorą-
cą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług zwią-
zanych z  wywozem śmieci, pośrednictwo w  zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania do-
stępu do  usług medycznych, pośrednictwo w  zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania do-
stępu do  usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów 
dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług me-
dycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu 
do  usług w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób 
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpie-
czeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostęp-
niania i  późniejszego korzystania z  usług w  zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług 
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, usługi dotyczące działalno-
ści centrów telefonicznych (call center) świadczone na  rzecz osób 
trzecich, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi 
pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi pośred-
nictwa w  zakresie usług finansowych, doradztwo ekonomiczno-fi-
nansowe, usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami warto-
ściowymi, usługi bankowe, usługi pośrednictwa bankowego, usługi 
leasingowe, leasing finansowy, usługi pośrednictwa w zakresie leasin-
gu, doradztwo podatkowe, usługi związane z  majątkiem nierucho-
mym, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie zarzą-
dzania nieruchomościami, wynajem nieruchomości i  majątku, 
wynajem powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, 
dzierżawa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi informacyj-
ne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń i  przyrządów, 
w  szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, 
sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń 
do  przetwarzania danych, urządzeń do  transmisji danych, urządzeń 
sieciowych, urządzeń do  nadawania, usługi naprawcze dotyczące 
urządzeń i  przyrządów, w  szczególności urządzeń elektronicznych, 
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń teleko-
munikacyjnych, urządzeń do  przetwarzania danych, urządzeń 
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, 
usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczegól-
ności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu 
komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do prze-
twarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń siecio-
wych, urządzeń do  nadawania, instalowanie i  naprawa urządzeń 
elektrycznych i  elektronicznych, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi 
w  zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, usługi w  zakresie 
prowadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia portali inter-
netowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności, 
zbieranie i  przesyłanie informacji, usługi telekomunikacyjne, usługi 
komunikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, 
usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji 
satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji za po-
średnictwem sieci światłowodowych, usługi komunikacji za pośred-
nictwem telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez termi-
nale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi 
nadawania telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunika-
cyjnych z  globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy da-
nych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radio-
wych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, 
transmisja wideo na  żądanie, zapewnianie dostępu do  globalnych 
sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łączność poprzez sieci 
komputerowe, usługi dostępu do Internetu, usługi dostępu do sieci 
komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej i tele-
wizyjnej, bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, 
nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo 
i  multimedialne za  pośrednictwem Internetu i  innych sieci łączno-
ściowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nadawa-
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nie i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmisja pro-
gramów 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 kablo-
wej, nadawanie programów za  pośrednictwem Internetu, nadawa-
nie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektro-
nicznymi], usługi zapewniania dostępu do treści, stron internetowych 
i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, in-
nych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych za pośred-
nictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomu-
nikacyjnego do  programów radiowych, agencje informacyjne, 
przekazywanie i  rozpowszechnianie informacji i danych za pośred-
nictwem sieci komputerowych oraz Internetu, usługi poczty elektro-
nicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w  Internecie, 
usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie 
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komuni-
kacji elektronicznej, wyznaczanie położenia obiektów za  pomocą 
urządzeń telekomunikacyjnych, dostarczanie informacji o położeniu 
obiektów lokalizowanych za  pomocą urządzeń telekomunikacyj-
nych, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, transport samocho-
dowy, transport morski, transport lotniczy, transport bagażu, trans-
port osób, usługi kurierskie, wypożyczanie środków transportu, pako-
wanie i  składowanie towarów, organizowanie podróży, usługi 
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycz-
nej i cieplnej, zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną 
i cieplną, dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, usługi zaopatrywania 
w parę wodną i gorącą wodę, usługi związane z odprowadzaniem ście-
ków, usługi związane z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie ww  
usług, usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, 
usługi edukacyjne świadczone za  pośrednictwem komunikacji elek-
tronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, organizo-
wanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność 
sportowa, działalność kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń 
kulturalnych oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie 
konferencji, organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektro-
niczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w  zakresie tekstów 
elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publiko-
wanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów drukowanych, 
komputerowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie wyka-
zów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie 
periodyków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, rozpo-
wszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów tele-
wizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, usługi w zakresie prowadzenia 
stacji radiowych, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych, 
produkcja programów telewizyjnych, produkcja programów radio-
wych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporter-
skie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, usługa prowa-
dzenia portali internetowych w  zakresie: udostępniania zapisów 
audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertu-
arze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utwo-
rów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych progra-
mów telewizyjnych i  radiowych, produkcja nagrań dźwiękowych, 
produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi studia 
nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów tele-
wizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypo-
życzanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dystry-
bucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów 
telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry oferowane on
-line, usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperio-
dycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi informa-
cyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowa-
nie, analiza przemysłowa, badania przemysłowe i  usługi w  zakresie 
projektowania przemysłowego, usługi kontroli jakości i uwierzytelnia-
nia, usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, programo-
wanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, oprogramowa-
nie jako usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogramowania 
jako usługi [SaaS], platformy do sztucznej inteligencji jako oprogra-
mowanie jako usługa [SaaS], usługi doradztwa w zakresie oprogra-
mowania komputerowego, inżynieria oprogramowania komputero-
wego, opracowywanie oprogramowania komputerowego, instalacja 

oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania 
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, 
konfiguracja oprogramowania komputerowego, naprawa oprogra-
mowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania kompu-
terowego, udostępnianie oprogramowania komputerowego, infor-
matyka śledcza, poradnictwo informatyczne, usługi konsultacyjne 
dotyczące komputerów i  informatyki, projektowanie systemów in-
formatycznych, testowanie sprzętu informatycznego, usługi dorad-
cze w zakresie sieci informatycznych, usługi w zakresie ochrony, bez-
pieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, zarządzanie 
projektami informatycznymi, usługi zarządzania urządzeniami infor-
matycznymi, usługi doradcze w  zakresie technologii informatycz-
nych i  komputerowych, usługi zarządzania projektami w  zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych, inżynieria kompute-
rowa, hosting, hosting serwerów, hosting portali internetowych, ho-
sting stron internetowych, hosting platform w  Internecie, hosting 
treści cyfrowych, usługi dostawcy hostingu w chmurze, hosting in-
frastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, hosting aplikacji 
oprogramowania komputerowego, utrzymywanie portali interneto-
wych dla osób trzecich, utrzymywanie stron internetowych dla osób 
trzecich, projektowanie stron internetowych, usługi prowadzenia 
portali internetowych w  zakresie utrzymywania stron interneto-
wych, prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek interneto-
wych, usługi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, włą-
czając udostępnienie aplikacji za  pomocą platform z  aplikacjami 
przeznaczonymi do tych celów, usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi me-
dyczne, usługi opiekuńcze, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi 
i zwierząt, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, prywatne i spo-
łeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w  celu zaspokojenia 
potrzeb poszczególnych osób, usługi w  zakresie zapewnienia bez-
pieczeństwa i ochrony osób i mienia, usługi ochroniarskie, usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług 
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(591) żółty, granatowy
(531) 26 01 16, 26 11 13, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
tycznych, urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, 
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, 
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy reje-
strujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, kompu-
tery, programy komputerowe, urządzenia do  gaszenia ognia, 
publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, elektro-
niczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, nagrania 
wideo, nagrania audio-wideo, sprzęt elektroniczny zawarty w  tej 
klasie, sprzęt elektryczny zawarty w tej klasie, akcesoria do sprzętu 
elektronicznego zawarte w  tej klasie, urządzenia elektroniczne za-
warte w tej klasie, urządzenia elektryczne zawarte w tej klasie, akce-
soria do urządzeń elektronicznych zawarte w tej klasie, 16 Publikacje 
drukowane, gazety, czasopisma, druki, kalendarze, książki, wydaw-
nictwa jednorazowe, katalogi, komiksy, fotografie, notesy, pióra, dłu-
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gopisy, ołówki, materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, torby 
z papieru, torby z tektury, materiały drukowane, materiały szkolenio-
we, materiały instruktażowe, materiały piśmienne, papier, tektura, 35 
Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia 
administracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakre-
sie działalności gospodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej, 
badania rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalno-
ścią gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowa-
nie działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, 
audyt 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-
gi promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych 
lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public relations, 
produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów rekla-
mowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem 
czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy korespondencyj-
ne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne 
zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyza-
cja danych i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, 
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem 
danych, doradztwo związane z  przetwarzaniem danych, rozpo-
wszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie infor-
macji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wy-
szukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, 
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi 
sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fo-
towoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa do-
mowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detalicz-
na towarów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, 
technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompu-
terowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicz-
nej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, 
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, roz-
rywkowej, kulturalnej, zgrupowanie na  rzecz osób trzecich towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompu-
terowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicz-
nej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, 
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, roz-
rywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub 
zapoznawać się z  opisem oraz kupować te towary, w  szczególności: 
z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicz-
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym 
zakresie, usługi pośrednictwa w  dziedzinie sprzedaży świadczenia 
usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa 
i  detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów po-
chodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, 
gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w za-
kresie wykorzystania energii i  paliw oraz produktów pochodnych, 
sprzedaż hurtowa i  detaliczna energii, w  tym energii elektrycznej 
i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii 
elektrycznej i  cieplnej, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczą-
cych udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie prze-
syłania i  dystrybucji energii, w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, 
zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dys-
trybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną 
i  gorącą wodę, usług związanych z  odprowadzaniem ścieków, usług 
związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania 
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostę-
pu do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów 
dotyczących świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu 
do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczą-
cych udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych 
i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczą-
cych świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług 
w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, 

usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, 
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania 
i  późniejszego korzystania z  usług w  zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa i  ochrony osób i  mienia, usług ochroniarskich, usług do-
radztwa w  sprawach bezpieczeństwa, usługi dotyczące działalności 
centrów telefonicznych (call center) świadczone na  rzecz osób trze-
cich, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzed-
nio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, usługi pośred-
nictwa ubezpieczeniowego, usługi finansowe, usługi pośrednictwa 
w  zakresie usług finansowych, doradztwo ekonomiczno-finansowe, 
usługi płatnicze, usługi maklerskie, obrót papierami wartościowymi, 
usługi bankowe, usługi pośrednictwa bankowego, usługi leasingowe, 
leasing finansowy, usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, doradz-
two podatkowe, usługi związane z  majątkiem nieruchomym, zarzą-
dzanie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie zarządzania nie-
ruchomościami, wynajem nieruchomości i  majątku, wynajem 
powierzchni biurowej, wynajem pomieszczeń handlowych, dzierża-
wa nieruchomości, finansowanie inwestycji, usługi informacyjne, do-
radcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 
Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności 
urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu kompute-
rowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania 
danych, urządzeń do  transmisji danych, urządzeń sieciowych, urzą-
dzeń do nadawania, usługi naprawcze dotyczące urządzeń i przyrzą-
dów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycz-
nych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do  przetwarzania danych, urządzeń do  transmisji danych, 
urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, usługi konserwacyjne 
dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń 
telekomunikacyjnych, urządzeń do  przetwarzania danych, urządzeń 
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, 
instalowanie i  naprawa urządzeń elektrycznych i  elektronicznych, 
usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji infor-
macyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa 
prowadzenia portali internetowych w  zakresie: rozpowszechniania 
wiadomości i  aktualności, zbieranie i  przesyłanie informacji, usługi 
telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi teleko-
munikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodo-
we, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, 
usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi 
komunikacji za  pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi 
łączności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania bez-
przewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie 
połączeń telekomunikacyjnych z  globalną siecią komputerową, 
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmi-
sja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, 
transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, zapewnianie do-
stępu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łącz-
ność poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do Internetu, usługi 
dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji 
radiowej i telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja programów tele-
wizyjnych, 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 tele-
wizji 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, 
wyznaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunika-
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cyjnych, dostarczanie informacji o  położeniu obiektów lokalizowa-
nych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, usługi informacyj-
ne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych 
usług, 39 Transport, transport samochodowy, transport morski, 
transport lotniczy, transport bagażu, transport osób, usługi kurier-
skie, wypożyczanie środków transportu, pakowanie i  składowanie 
towarów, organizowanie podróży, usługi w  zakresie przesyłania 
i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopa-
trywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybu-
cja i  zaopatrywanie w  wodę, usługi zaopatrywania w  parę wodną 
i  gorącą wodę, usługi związane z  odprowadzaniem ścieków, usługi 
związane z  wywozem śmieci, pośrednictwo w  zakresie ww  usług, 
usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio 
wymienionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edu-
kacyjne świadczone za  pośrednictwem komunikacji elektronicznej, 
rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie kon-
kursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność sportowa, 
działalność kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych 
oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, 
organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi 
wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, 
publikowanie, publikowanie elektroniczne, publikowanie drogą elek-
troniczną, publikowanie materiałów drukowanych, komputerowy 
skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wy-
dawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, pro-
dukcja filmów, produkcja nagrań wideo, rozpowszechnianie i dystry-
bucja analogowych i  cyfrowych programów telewizji kablowej, 
naziemnej, satelitarnej, usługi w  zakresie prowadzenia stacji radio-
wych, usługi w  zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych, produkcja 
programów telewizyjnych, produkcja programów radiowych, montaż 
programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia fil-
mowe, studia telewizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali 
internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych 
i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania 
wersji obcojęzycznych i  polskojęzycznych utworów, udostępniania 
gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych i ra-
diowych, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycz-
nych, usługi w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi postpro-
dukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i  radiowych, 
projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, 
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, dystrybucja filmów, dystrybucja 
nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dystrybucja 
programów radiowych, gry oferowane on-line, usługi publikowania 
tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elek-
tronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne, doradcze i konsulta-
cyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe i tech-
niczne usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza przemysłowa, 
badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania przemysłowe-
go, usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, usługi w zakresie techno-
logii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramo-
wania komputerowego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi 
doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], platformy 
do  sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], 
usługi doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, inży-
nieria oprogramowania komputerowego, opracowywanie oprogra-
mowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputero-
wego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, konserwacja 
oprogramowania komputerowego, konfiguracja oprogramowania 
komputerowego, naprawa oprogramowania komputerowego, wypo-
życzanie oprogramowania komputerowego, udostępnianie oprogra-
mowania komputerowego, informatyka śledcza, poradnictwo infor-
matyczne, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, 
projektowanie systemów informatycznych, testowanie sprzętu infor-
matycznego, usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych, usługi 
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów infor-
matycznych, zarządzanie projektami informatycznymi, usługi zarzą-
dzania urządzeniami informatycznymi, usługi doradcze w  zakresie 
technologii informatycznych i  komputerowych, usługi zarządzania 
projektami w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 
inżynieria komputerowa, hosting, hosting serwerów, hosting portali 
internetowych, hosting stron internetowych, hosting platform w Inter-
necie, hosting treści cyfrowych, usługi dostawcy hostingu w chmurze, 
hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, hosting 
aplikacji oprogramowania komputerowego, utrzymywanie portali in-
ternetowych dla osób trzecich, utrzymywanie stron internetowych dla 

osób trzecich, projektowanie stron internetowych, usługi prowadze-
nia portali internetowych w  zakresie utrzymywania stron interneto-
wych, prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, 
usługi udostępniania aplikacji mobilnych i  internetowych, włączając 
udostępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczo-
nymi do tych celów, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne do-
tyczące uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, usługi 
opiekuńcze, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usłu-
gi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące uprzednio wy-
mienionych usług, 45 Usługi prawne, prywatne i  społeczne usługi 
świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszcze-
gólnych osób, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochro-
ny osób i mienia, usługi ochroniarskie, usługi informacyjne, doradcze 
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług 

(111) 356465 (220) 2020 07 23 K (210) 536842
(151) 2022 07 07 (441) 2022 03 21
(732) Alcon Inc , Fribourg (CH)
(540) (znak słowny)
(540) X-WAVE
(510), (511) 10 Okulistyczne przyrządy i urządzenia medyczne i chi-
rurgiczne do  użytku w  chirurgii okulistycznej, Soczewki wewnątrz-
gałkowe 

(111) 356466 (220) 2017 09 14 (210) 476454
(151) 2022 07 12 (441) 2022 03 28
(732) MIASTO OPOLE, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu
(510), (511) 9 urządzenia do  transmisji dźwięku, dyski do  rejestracji 
dźwięku i obrazu, ekrany fluoryzujące i projekcyjne, głośniki, złącza 
elektryczne, kasety video, komputery i komputerowe urządzenia pe-
ryferyjne, magnetofony i magnetowidy, urządzenia do nagrywania 
dźwięku i obrazu, nośniki do rejestracji dźwięku, odtwarzacze dźwię-
ku i obrazu, tablice sterownicze i rozdzielcze, urządzenia projekcyjne, 
35 agencje reklamowe, biura badania opinii, dystrybucja materiałów 
reklamowych, działalność artystyczne, edytorskie usługi w dziedzi-
nie reklamy, impresariat w  działalności artystycznej, poszukiwania 
w  zakresie patronatu public relations, wynajmowanie przestrzeni 
reklamowej, 41 organizacja i obsługa dyskotek, informacja o impre-
zach rozrywkowych, organizacja imprez karaoke, organizowanie 
i prowadzenie: koncertów, festiwali, konkursów, usługi orkiestrowe, 
rezerwacja miejsc na imprezy, widowiska rozrywkowe, wystawianie 
spektakli na żywo, usługi studia nagrań, 42 projektowanie dekoracji 
scenicznych 

(111) 356467 (220) 2021 05 20 (210) 529160
(151) 2022 08 16 (441) 2022 04 25
(732) UGONOH OSUEMHE OSISWORLD, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEW DAY Osi’s World    NEW BLESSINGS
(540) 

(591) brązowy
(531) 29 01 07, 27 05 01, 27 05 05, 24 17 02
(510), (511) 41 Usługi sportowe i  w  zakresie fitnessu, prowadzenie 
zajęć fitness, Treningi zdrowotne i treningi fitness, usługi trenerskie 
w zakresie ćwiczeń fizycznych, 44 Usługi doradcze w zakresie diete-
tyki, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania 
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(111) 356468 (220) 2021 06 29 (210) 530936
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
(732) GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,  
Niedźwiady (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRAFT WHISKY CW SPECIAL EDITION MASTER BLENDED 
Craft WHISKY ORIGINAL COLLECTION Scotch & Polish A  UNIQUE 
Whisky BLEND AMERICAN OAK CASK COPPER POT DISTILLED  
Q GUARANTEE OF QUALITY COLLECTION AMERICAN OAK CASK 
DISTILLED SCOTLAND & POLAND SERIAL NUMBER MATURED/
YEARS ALC 
(540) 

(591) biały, beżowy, czerwony, brązowy, szary, czarny, zielony, 
złoty
(531) 29 01 15, 27 05 01, 27 05 24, 25 01 15
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, Napoje alkoholowe destylowane, 
Wódka, whisky 

(111) 356469 (220) 2021 11 09 (210) 536289
(151) 2022 08 17 (441) 2022 05 02
(732) Winning Moves UK Limited, Londyn (GB)
(540) (znak słowny)
(540) DZIECIAKI BYSTRZAKI
(510), (511) 28 Karty na  wymianę (gry karciane), Karty do  gry, Gry, 
zabawki i akcesoria do zabawy, Urządzenia do gier elektronicznych, 
Gry, karty do  rozgrywania gier (inne niż zwykłe karty do  gry), gry 
edukacyjne, Edukacyjne karty do gry, Edukacyjne karty do gry z dzie-
dziny rozrywki, sportu, kultury, pojazdów i muzyki, Edukacyjne gry 
elektroniczne, Pudełka na  karty do  gry, Przenośne konsole do  gier 
wideo, Przenośne [podręczne] gry komputerowe, Zasilana baterią 
gra komputerowa z  ekranem LCD, Gry planszowe, Plansze do  gier 
z kartami do kolekcjonowania, Elektroniczne gry planszowe, Zesta-
wy pytań do gier planszowych, Gry w kości, Gry w karty, Gry z karta-
mi, Gry z kośćmi, Gry towarzyskie, Gry quizowe 

(111) 356470 (220) 2021 06 04 (210) 529995
(151) 2022 03 08 (441) 2021 11 22
(732) MSHG ACCOUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CILANTRO
(510), (511) 16 Katalogi i menu potraw, Serwetki papierowe, Etykiety 
adresowe, Torebki i opakowania z papieru, tektury i  folii z tworzyw 
sztucznych, Druki do wypełniania, Ryciny, grafika, Ryciny, Fotografie, 
w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 Usługi w zakresie reklamy i pro-
mocji, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych o restauracjach, 
Organizowanie prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych, Pre-
zentacja firm oraz ich towarów i usług w  internecie, 38 Przesyłanie 
informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i  danych poprzez 
sieci informatyczne i  telekomunikacyjne, Udostępnianie interneto-
wego forum dyskusyjnego, Przydzielanie dostępu do  baz danych, 
Łączność poprzez terminale komputerowe, Łączność poprzez sieć 
światłowodów, Zapewnienie dostępu do portalu w Internecie, Usłu-
gi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i  wia-
domości tekstowych, Przekazywanie danych przy pomocy terminali 
komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicznej za po-

średnictwem sieci telefonii komórkowej i  telefonów komórkowych, 
Udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, Udostępnianie 
stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpo-
średnio na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 43 Usługi gastrono-
miczne i hotelarskie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, 
kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hote-
le i motele, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje 
do  bezpośredniego spożycia, Obsługa gastronomiczna z  własnym 
zapleczem, Usługi cateringowe, Wynajmowanie sal na  posiedze-
nia, mityngi, narady, Udzielanie informacji dotyczących restauracji, 
Udzielanie informacji w zakresie barów 

(111) 356471 (220) 2021 09 20 (210) 534158
(151) 2022 05 10 (441) 2022 01 24
(732) Pankanin Rafał, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Balteam
(540) 

(591) czerwony, żółty, czarny
(531) 26 13 25, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 6 Profile aluminiowe, system profili aluminiowych do pro-
dukcji zabudowy balkonów, folia aluminiowa, blacha w płytach i ar-
kuszach, futryny do  drzwi metalowe, metalowe kołatki do  drzwi, 
metalowe ograniczniki do drzwi, osprzęt do drzwi metalowy, płyty 
do  drzwi metalowe, sprężyny do  drzwi nieelektrycznych, nieelek-
tryczne urządzenia do otwierania drzwi, nieelektryczne zamknięcia 
drzwi, zasuwy do drzwi, drzwi metalowe, rolki i prowadnice do drzwi 
przesuwnych, formy odlewnicze metalowe, gałki jako uchwyty me-
talowe, kabiny kąpielowe metalowe, klamki do  drzwi metalowe, 
kosze metalowe, kółka samonastawne metalowe, osprzęt do  sto-
larki okiennej metalowy, ograniczniki do  okien metalowe, osprzęt 
do okien metalowy, ramy, rolki i prowadnice do okien, okna metalo-
we, okucia do budownictwa metalowe, okucia do drzwi metalowe, 
okucia do mebli metalowe, ozdobne okucia okienne metalowe, ramy 
do okien metalowe, okucia do ram okiennych metalowe, rolki i pro-
wadnice do ram okiennych, prowadnice do okien przesuwnych, rurki 
i rury metalowe, złączki do rur metalowe, śruby do łączenia przewo-
dów metalowe, śruby metalowe, śruby oczkowe, metalowe wieszaki 
na ubrania, 19 Zabudowania balkonowe niemetalowe, Bezodprysko-
we szkło, drewno na fornir, forniry, niemetalowe ramy okienne, szkło 
z  wyjątkiem stosowanego w  pojazdach, szkło okienne dla budow-
nictwa, okiennice niemetalowe, okna niemetalowe, parkiety, podło-
gi niemetalowe, deski podłogowe, podłogowe płytki niemetalowe, 
podłogowe płyty parkietowe, profile niemetalowe dla budownic-
twa, sklejka, zewnętrzne żaluzje niemetalowe i nietekstylne, żaluzje 
niemetalowe, 20 Biurka jako meble, osprzęt do drzwi niemetalowy, 
drzwi do mebli, niemetalowe kółka samonastawne do mebli, meble, 
osprzęt do mebli niemetalowy, wykończeniowe elementy plastiko-
we, meble biurowe, meble metalowe, meble szkolne, półki meblo-
we, kształtki jako obramowania na  ramy obrazów, ramy do  obra-
zów, osprzęt niemetalowy do okien, niemetalowy osprzęt do łóżek, 
zamknięcia niemetalowe do pojemników, pojemniki do pakowania 
z  tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe do  składowania 
i  transportu, pręty do  mocowania chodników na  schodach, tafle 
szklane na lustra, tafle szklane, tafle szklane do zabudowy balkonów 

(111) 356472 (220) 2021 04 19 (210) 527734
(151) 2022 08 24 (441) 2021 10 04
(732) AJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lubliniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mia doro FASHION
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(540) 

(591) biały, złoty
(531) 27 05 01, 29 01 12, 25 01 05, 25 01 25, 26 15 15
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą 

(111) 356473 (220) 2020 10 05 (210) 520553
(151) 2022 08 24 (441) 2021 02 01
(732) BUDNER INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OLIVA KONCEPT
(510), (511) 37 budownictwo 

(111) 356474 (220) 2021 05 27 (210) 529599
(151) 2022 08 10 (441) 2022 04 25
(732) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL);
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL);
POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) żółty, granatowy
(531) 29 01 12, 26 01 01, 26 01 03, 26 01 12, 26 11 03, 26 11 12, 
26 04 01, 26 04 05, 26 04 10, 26 04 12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj-
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
tycznych, Urządzenia i  przyrządy do  przewodzenia, przełączania, 
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i  regulacji energii elek-
trycznej, Urządzenia do  nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania 
dźwięku lub obrazów, Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, 
Płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Kasy reje-
strujące, Maszyny liczące, Osprzęt do przetwarzania danych, Kompu-
tery, Programy komputerowe, Urządzenia do  gaszenia ognia, 
Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie komputerowe, Elektro-
niczne nośniki danych, Nagrania cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania 
wideo, Nagrania audio-wideo, Telefony, Tablety, Telewizory, Elektro-
niczne terminale komunikacyjne, Terminale komputerowe, Termina-
le telefoniczne, Terminale danych, Terminale multimedialne, Termi-
nale POS, Terminale poczty elektronicznej, Terminale elektronicznych 
płatności, Modemy, Modemy komunikacyjne, Modemy telefoniczne, 
Modemy komputerowe, Modemy wewnętrzne, Modemy zewnętrz-
ne, Routery, Karty sieciowe, Elektroniczny sprzęt biurowy, Wzmacnia-
cze, Przedwzmacniacze, Odbiorniki radiowe, Elektroniczne urządze-
nia do  przetwarzania dźwięku, Odtwarzacze treści audio-wideo, 
Urządzenia audiowizualne z  wyświetlaczem, Dekodery, Dekodery 

telewizyjne, Dekodery radiowe, Dekodery sygnałów, Dekodery elek-
troniczne, Dekodery cyfrowe, Urządzenia telewizyjne, Aparatura te-
lewizyjna, Nagrywarki telewizyjne, Kamery, Wzmacniacze sygnałów 
telewizyjnych, Wzmacniacze sygnałów radiowych, Wzmacniacze sy-
gnałów telekomunikacyjnych, Elektroniczne urządzenia monitorują-
ce, Konwertery standardów telewizyjnych, Konwertery standardów 
radiowych, Zestawy kina domowego, Projektory do kina domowego, 
Wyświetlacze do zestawów kina domowego, Projektory, Projektory 
cyfrowe, Projektory multimedialne, Akcesoria do urządzeń komuni-
kacyjnych, Akcesoria do  urządzeń mobilnych, Akcesoria do  telefo-
nów, Akcesoria do tabletów, Futerały na urządzenia mobilne, Futera-
ły na telefony, Futerały na tablety, Etui na urządzenia mobilne, Etui 
na telefony, Etui na tablety, Kable, Adaptery, Słuchawki, Głośniki, Ła-
dowarki, Ładowarki samochodowe, Przenośne urządzenia do  łado-
wania urządzeń mobilnych, Zasilacze, Uchwyty do mocowania urzą-
dzeń mobilnych, Uchwyty samochodowe do  urządzeń mobilnych, 
Szkło ochronne, Szkło ochronne do  urządzeń mobilnych, Szkło 
ochronne do telefonów, Szkło ochronne do tabletów, Szkło hartowa-
ne do  ochrony ekranów urządzeń mobilnych, Szkło hartowane 
do ochrony ekranów telefonów, Szkło hartowane do ochrony ekra-
nów tabletów, Ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw 
sztucznych, Ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, 
Ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, Folia polime-
rowa do  ochrony ekranów urządzeń mobilnych, Folia polimerowa 
do ochrony ekranów telefonów, Folia polimerowa do ochrony ekra-
nów tabletów, Długopisy elektroniczne, Długopisy do ekranu doty-
kowego, Elektroniczne pióra [ekranopisy], Pióra magnetyczne, Pióra 
[pióra świetlne], Pióra magnetyczno-optyczne, Torby antystatyczne, 
Torby do noszenia komputerów, Torby przystosowane do noszenia 
sprzętu wideo, Torby przystosowane do  noszenia sprzętu fotogra-
ficznego, 16 Publikacje drukowane, Gazety, Czasopisma drukowane, 
Druki, Kalendarze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe drukowane, 
Katalogi, Komiksy, Fotografie, Notesy, Pióra [artykuły biurowe], Pióra 
na atrament, Pióra kulkowe, Pióra wieczne, Pióra żelowe, Długopisy 
[artykuły biurowe], Długopisy kolorowe, Ołówki, Materiały do  na-
uczania z wyjątkiem aparatów, Torby papierowe, Torby z tektury, Tor-
by z tworzyw sztucznych, Materiały drukowane, Materiały szkolenio-
we, Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, 
35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi wspar-
cia administracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo i konsultacje w za-
kresie działalności gospodarczej, Usługi analizy i informacji bizneso-
wej, Badania rynkowe, Analizy gospodarcze, Administrowanie 
działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, 
Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja działalności go-
spodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Informacja o działalno-
ści gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, Agencje informacji 
handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organizacja targów 
handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi 
marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi programów lojalnościo-
wych, motywacyjnych lub promocyjnych, Promocja towarów i usług, 
Usługi public relations, Produkcja reklam, Dystrybucja materiałów re-
klamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowa-
nie tekstów reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na cele rekla-
mowe, Wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, Reklamy 
korespondencyjne, Sondaże opinii, Organizowanie wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, Przetwarzanie, 
systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Komputerowe przetwarza-
nie danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Zarządzanie prze-
twarzaniem danych, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, 
Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie 
informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, 
Wyszukiwanie informacji w  plikach informatycznych dla osób trze-
cich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, Usłu-
gi sprzedaży towarów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, 
fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, 
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż detalicz-
na towarów z  branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowolta-
icznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, 
technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, 
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż hurtowa towarów 
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, kompu-
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terowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technolo-
gicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżo-
wej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, 
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Zgrupowanie na  rzecz osób 
trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, foto-
woltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edu-
kacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa do-
mowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, 
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające na-
bywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupo-
wać te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za po-
średnictwem usługi elektronicznej, na  stronie internetowej oraz 
usługi pośrednictwa w  powyższym zakresie, Usługi pośrednictwa 
w  dziedzinie świadczenia usług, Usługa polegająca na  prezentacji 
ofert usług, Sprzedaż hurtowa i  detaliczna paliw stałych, ciekłych, 
gazowych oraz produktów pochodnych, Pośrednictwo w  zakresie 
sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów po-
chodnych, Doradztwo handlowe w  zakresie wykorzystania energii 
i paliw oraz produktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo w zakre-
sie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Zarządza-
nie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejsze-
go korzystania z  usług w  zakresie przesyłania i  dystrybucji energii, 
w  szczególności elektrycznej i  cieplnej, zaopatrywania w  energię, 
w  szczególności elektryczną i  cieplną, dystrybucji i  zaopatrywania 
w  wodę, usług zaopatrywania w  parę wodną i  gorącą wodę, usług 
związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywo-
zem śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług me-
dycznych, Pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług opie-
kuńczych, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udo-
stępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuń-
czych, Pośrednictwo w  zakresie zawierania umów dotyczących 
świadczenia, organizowania i  zapewniania dostępu do  usług w  za-
kresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony osób i  mienia, usług 
ochroniarskich, usług doradztwa w  sprawach bezpieczeństwa, Za-
rządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i póź-
niejszego korzystania z  usług w  zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa 
w  sprawach bezpieczeństwa, Doradztwo podatkowe [rachunko-
wość], Usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych (call 
center) świadczone na rzecz osób trzecich, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą w zakresie stacji radiowych, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą w  zakresie stacji telewizyjnych, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowe-
go, Usługi finansowe, Usługi pośrednictwa w zakresie usług finanso-
wych, Doradztwo ekonomiczno-finansowe, Usługi płatnicze, Usługi 
maklerskie, Obrót papierami wartościowymi, Usługi bankowe, Usługi 
pośrednictwa bankowego, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, 
Usługi pośrednictwa w  zakresie leasingu, Doradztwo podatkowe 
[nie dotyczy prowadzenia rachunków], Usługi związane z majątkiem 
nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w za-
kresie zarządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i ma-
jątku, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem pomieszczeń han-
dlowych, Dzierżawa nieruchomości, Finansowanie inwestycji, Usługi 
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 37 Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń i przyrzą-
dów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycz-
nych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, 
urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Usługi naprawcze do-
tyczące urządzeń i  przyrządów, w  szczególności urządzeń elektro-
nicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do  przetwarzania danych, 
urządzeń do  transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń 
do nadawania, Usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrzą-
dów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycz-
nych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, 
urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, 
urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Instalowanie i napra-
wa urządzeń elektrycznych i  elektronicznych, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 
38 Usługi w  zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi 

w  zakresie prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia 
portali internetowych w  zakresie: rozpowszechniania wiadomości 
i aktualności, Zbieranie i przesyłanie informacji, Usługi telekomuni-
kacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi telekomunikacyj-
ne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi 
telekomunikacji satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej, Usługi ko-
munikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi komuni-
kacji za  pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi łączności 
poprzez terminale komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodo-
wego, Usługi nadawania telewizji kablowej, Oferowanie połączeń 
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Transfer stru-
mieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja progra-
mów 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 
radiowej i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów tele-
wizyjnych, Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawanie audio, 
wideo i  multimedialne za  pośrednictwem Internetu i  innych sieci 
łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Przekaz satelitarny, 
Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie i transmi-
sja programów telewizyjnych, Nadawanie informacji za  pośrednic-
twem telewizji, Nadawanie informacji za  pośrednictwem radia, 
Nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie muzy-
ki, Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie programów te-
lewizji kablowej, Nadawanie programów za pośrednictwem Interne-
tu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami 
elektronicznymi], Usługi zapewniania dostępu do treści, stron inter-
netowych i  portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego 
do  filmów, innych nagrań i  programów telewizyjnych udostępnia-
nych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie do-
stępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, Agencje in-
formacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych 
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Usługi pocz-
ty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w In-
ternecie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypoży-
czanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, 
Wypożyczanie urządzeń służących do  komunikacji za  pośrednic-
twem sieci komunikacji elektronicznej, Rozpowszechnianie i dystry-
bucja analogowych programów telewizyjnych transmitowanych 
za pośrednictwem satelitów, Rozpowszechnianie i dystrybucja cyfro-
wych programów telewizyjnych transmitowanych za pośrednictwem 
satelitów, Rozpowszechnianie i  dystrybucja analogowych progra-
mów telewizyjnych przekazywanych za  pośrednictwem połączenia 
przewodowego z  odbiornikami telewizyjnymi, Rozpowszechnianie 
i dystrybucja cyfrowych programów telewizyjnych przekazywanych 
za pośrednictwem połączenia przewodowego z odbiornikami telewi-
zyjnymi, Rozpowszechnianie i dystrybucja programów analogowych 
telewizyjnych transmitowanych za  pośrednictwem nadajników na-
ziemnych, Rozpowszechnianie i  dystrybucja cyfrowych programów 
telewizyjnych transmitowanych za  pośrednictwem nadajników na-
ziemnych, Usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające 
na zapewnianiu infrastruktury technicznej, Usługi w zakresie prowa-
dzenia stacji telewizyjnych polegające na zapewnianiu infrastruktury 
technicznej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, Transport samochodo-
wy, Transport morski, Transport lotniczy, Transport bagażu, Transport 
osób, Usługi kurierskie, Wypożyczanie środków transportu, Pakowa-
nie i składowanie towarów, Organizowanie podróży, Usługi w zakre-
sie przesyłania i  dystrybucji energii, w  szczególności elektrycznej 
i  cieplnej, Zaopatrywanie w  energię, w  szczególności elektryczną 
i cieplną, Dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, Usługi zaopatrywa-
nia w  parę wodną i  gorącą wodę, Usługi związane z  odprowadza-
niem ścieków, Usługi związane z wywozem śmieci, Wyznaczanie po-
łożenia obiektów za  pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 
Dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za po-
mocą urządzeń telekomunikacyjnych, Pośrednictwo w zakresie ww  
usług, Usługi informacyjne, doradcze i  konsultacyjne dotyczące 
uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, Kształcenie, Eduka-
cja, Usługi edukacyjne świadczone za  pośrednictwem komunikacji 
elektronicznej, Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Or-
ganizowanie konkursów i  wystaw edukacyjnych i  rozrywkowych, 
Działalność sportowa, Działalność kulturalna, Organizowanie wy-
staw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizowanie szko-
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leń, Organizowanie konferencji, Organizowanie sympozjów, Usługi 
wydawnicze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze 
w  zakresie tekstów elektronicznych, Publikowanie, Publikowanie 
elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie ma-
teriałów drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie 
książek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawa-
nie czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja filmów, Produkcja 
nagrań wideo, Usługi sprzedaży programów radiowych, Wynajem 
stacji radiowych, Usługi sprzedaży programów telewizyjnych, Wyna-
jem stacji telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych, Pro-
dukcja programów radiowych, Montaż programów radiowych i tele-
wizyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, Studia telewizyjne, 
Studia nagrań, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakre-
sie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, infor-
macji o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycz-
nych i  polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru 
pakietów programowych programów telewizyjnych i  radiowych, 
Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycznych, 
Usługi w zakresie nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi postprodukcji 
filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, Projek-
cja filmów, Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań wideo, Wy-
pożyczanie nagrań dźwiękowych, Dystrybucja filmów, Dystrybucja 
nagrań wideo, Dystrybucja programów telewizyjnych, Dystrybucja 
programów radiowych, Gry oferowane on-line, Usługi publikowania 
tekstów innych niż teksty reklamowe, czasopism, wydawnictw nie-
periodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, Usługi in-
formacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymie-
nionych usług, 42 Naukowe i  techniczne usługi i  badania oraz 
ich  projektowanie, Analiza przemysłowa, Badania przemysłowe 
i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, Usługi kontroli ja-
kości i  uwierzytelniania, Usługi w  zakresie technologii informacyj-
nych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kompu-
terowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa 
w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej 
inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa 
w zakresie oprogramowania komputerowego, Inżynieria oprogramo-
wania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania kompute-
rowego, Instalacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja 
oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania 
komputerowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, 
Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogra-
mowania komputerowego, Udostępnianie oprogramowania kompu-
terowego, Informatyka śledcza, Poradnictwo informatyczne, Usługi 
konsultacyjne dotyczące komputerów i  informatyki, Projektowanie 
systemów informatycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, 
Usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie 
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, 
Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania urzą-
dzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w  zakresie technologii 
informatycznych i  komputerowych, Usługi zarządzania projektami 
w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Inżynieria 
komputerowa, Hosting, Hosting serwerów, Hosting portali interneto-
wych, Hosting stron internetowych, Hosting platform w  Internecie, 
Hosting treści cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Ho-
sting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, Hosting 
aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie portali 
internetowych dla osób trzecich, Utrzymywanie stron internetowych 
dla osób trzecich, Projektowanie stron internetowych, Usługi prowa-
dzenia portali internetowych w zakresie utrzymywania stron interne-
towych, prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek interneto-
wych, Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i  internetowych, 
włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami 
przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne, doradcze i kon-
sultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi me-
dyczne, Opieka pielęgniarska, Opieka psychologiczna, Opieka me-
dyczna i  zdrowotna, Domy opieki nad starszymi ludźmi z  opieką 
pielęgniarską lub medyczną, Usługi w  zakresie higieny i  urody dla 
ludzi i zwierząt, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne doty-
czące uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, Prywatne 
i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokoje-
nia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie alarmu 
medycznego, opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, usłu-
gi osobistych doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów spo-
łecznościowych online, usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci 
kontaktów społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych, usłu-

gi w  zakresie opieki, usługi astrologiczne i  duchowe, doradztwo 
w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzie-
ży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa w zawiera-
niu znajomości, Usługi w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
i  ochrony osób i  mienia, Usługi ochroniarskie, Usługi informacyjne, 
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług   
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 356475 (220) 2021 09 21 (210) 534256
(151) 2022 08 18 (441) 2022 05 02
(732) KASPRZYCKI-ROSIKOŃ KASPER, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) I helped make my world BETTER  Today
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 35 Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie in-
deksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, Tworze-
nie tekstów reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, 
Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, 
Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go-
spodarczej, Doradztwo w  zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, 
także w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz działań z zakresu 
społecznej odpowiedzialności biznesu, Badania dotyczące działalno-
ści gospodarczej, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo w zakresie 
zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania persone-
lem, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Poszukiwania 
w  zakresie patronatu, Usługi ekspertów w  zakresie efektywności 
biznesowej, Marketing ukierunkowany, Reklama, Reklama korespon-
dencyjna, Reklama online za  pośrednictwem sieci komputerowej, 
Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Re-
klama i  promocja w  celu podnoszenia poziomu świadomości eko-
logicznej społeczeństwa, Reklama i  promocja w  celu podnoszenia 
poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa za  pośrednic-
twem strony internetowej online, Reklama i promocja w celu aktywi-
zacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
Reklama i  promocja w  celu aktywizacji społeczeństwa dla działań 
na rzecz zrównoważonego rozwoju za pośrednictwem strony inter-
netowej online, Analiza świadomości społecznej w zakresie ekologii, 
Kampanie marketingowe w celu podnoszenia poziomu świadomości 
ekologicznej społeczeństwa za pośrednictwem strony internetowej 
online, Rozpowszechnianie reklam, Doradztwo w dziedzinie strategii 
komunikacyjnych w reklamie, Udostępnianie informacji o działalno-
ści gospodarczej za  pośrednictwem strony internetowej, Promocja 
postaw prospołecznych i ekologicznych oraz działania promocyjne 
na  rzecz zachowania dziedzictwa naturalnego, zrównoważonego 
rozwoju i  ochrony środowiska, Promocja zainteresowań osób dba-
jących o  kwestie zrównoważonego rozwoju środowiska, Organizo-
wanie wystaw i  imprez handlowych i  promocyjnych w  dziedzinie 
ekologii, zachowania dziedzictwa naturalnego, ochrony środowiska 
i zrównoważonego rozwoju, Doradztwo i konsultacje w zakresie ety-
ki biznesu i dobrych praktyk, Usługi w zakresie nabywania dla osób 
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Or-
ganizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych 
na rzecz osób trzecich, Badania biznesowe, Badania w zakresie bizne-
su, doradztwo biznesowe w zakresie społecznej odpowiedzialności 
korporacyjnej, Przygotowywanie raportów gospodarczych i handlo-
wych, Przygotowywanie raportów dotyczących odpowiedzialności 
korporacyjnej, Usługi reklamowe w  celu zwiększania świadomości 
społecznej w  zakresie spraw środowiskowych, usługi reklamowe 
w  zakresie zwiększania świadomości społecznej w  zakresie kwestii 
i inicjatyw związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym roz-
wojem, Promocja wydajnych energetycznie produktów i usług osób 
trzecich, świadczenie biznesowych usług konsultacyjnych w zakresie 
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światowych rozwiązań gospodarczych zrównoważonego rozwoju, 
Promowanie wiedzy o ochronie środowiska w społeczeństwie i  ini-
cjatywach w tym zakresie, Promocja etycznej produkcji i etycznych 
łańcuchów dostaw, Promocja ograniczania biedy, Promocja udziela-
nia większych uprawnień kobietom, Promocja innowacji, Promocja 
działań na rzecz wdrażanie systemów w zakresie działalności doty-
czącej zrównoważonego rozwoju odnawialnych źródeł energii elek-
trycznej i cieplnej 

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) 051021 (180) 2032 10 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 051093 (180) 2032 12 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 052167 (180) 2032 10 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 076691 (180) 2032 10 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 079317 (180) 2032 10 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 079358 (180) 2032 10 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 079383 (180) 2032 10 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 079486 (180) 2032 12 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 080315 (180) 2032 10 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 080316 (180) 2032 10 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 080317 (180) 2032 10 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 080318 (180) 2032 10 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 083057 (180) 2033 01 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 083221 (180) 2032 10 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 083957 (180) 2032 11 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 085740 (180) 2032 11 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 086459 (180) 2033 04 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 086537 (180) 2032 12 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 088437 (180) 2032 10 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 090225 (180) 2032 10 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 158449 (180) 2032 10 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 166388 (180) 2032 06 13 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 16: wydawnictwa perio-
dyczne i  nieperiodyczne, papier, 
karton, folia samoprzylepna, wy-
roby z tych materiałów, zwłaszcza 
z  nadrukami, druki, książki, arty-
kuły introligatorskie, papeteria, 
bilety wizytowe, blankiety firmo-
we, koperty, zaproszenia, dyplo-
my, druki reklamowe, tworzywa 
sztuczne do pakowania; 40: usłu-
gi poligraficzne w  technikach: si-
todruku, typografii, offsetu 

(111) 169507 (180) 2032 10 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169788 (180) 2032 11 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 170124 (180) 2032 12 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 171461 (180) 2033 01 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 171462 (180) 2033 01 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 172150 (180) 2033 02 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 172151 (180) 2033 02 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 172152 (180) 2033 02 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 173490 (180) 2032 12 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 183206 (180) 2033 10 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 183899 (180) 2033 02 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 184730 (180) 2033 04 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 244754 (180) 2030 06 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 256914 (180) 2032 06 27 Prawo przedłużono w całości 

(111) 257954 (180) 2032 06 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260231 (180) 2032 09 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260233 (180) 2032 09 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260234 (180) 2032 09 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260811 (180) 2032 09 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260872 (180) 2032 10 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260875 (180) 2032 10 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260878 (180) 2032 10 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260880 (180) 2032 10 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260893 (180) 2032 10 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260899 (180) 2032 10 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261051 (180) 2032 11 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261161 (180) 2032 11 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261200 (180) 2032 10 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261250 (180) 2032 10 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261367 (180) 2032 11 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261549 (180) 2032 11 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262008 (180) 2032 12 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262222 (180) 2032 11 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262334 (180) 2032 10 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262432 (180) 2032 10 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262444 (180) 2032 11 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262485 (180) 2033 01 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262524 (180) 2032 12 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262525 (180) 2032 12 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262736 (180) 2032 09 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262956 (180) 2033 01 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262958 (180) 2033 01 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262959 (180) 2033 01 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262960 (180) 2033 01 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263108 (180) 2032 07 30 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 5: suplementy die-
ty i  inna żywność dietetyczna 
do  celów leczniczych, odżywki 
wzmacniające do  celów leczni-
czych, preparaty parafarmaceu-
tyczne stosowane profilaktycznie 
i dla rekonwalescentów do celów 
leczniczych, leki dla ludzi, leki 
pomocnicze, leki w  płynie, ma-
ści do  celów farmaceutycznych, 
środki przeciwbólowe, balsamy 
do celów leczniczych 

(111) 263122 (180) 2032 11 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263175 (180) 2032 12 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263201 (180) 2033 01 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263261 (180) 2033 01 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263595 (180) 2032 07 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263766 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263932 (180) 2033 01 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263933 (180) 2033 01 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263934 (180) 2033 01 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263935 (180) 2033 01 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263936 (180) 2033 01 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263937 (180) 2033 01 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264105 (180) 2033 02 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264239 (180) 2033 02 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264470 (180) 2032 12 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264687 (180) 2033 03 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264891 (180) 2033 01 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266425 (180) 2032 08 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266428 (180) 2032 10 04 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266531 (180) 2032 10 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266669 (180) 2033 01 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266676 (180) 2033 02 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266680 (180) 2033 03 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 268054 (180) 2033 04 02 Prawo przedłużono w całości 
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(111) 268120 (180) 2033 04 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 269290 (180) 2033 03 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 269442 (180) 2032 10 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 269767 (180) 2033 04 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 270456 (180) 2032 10 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 270947 (180) 2032 09 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 271678 (180) 2033 04 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 271806 (180) 2032 10 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 271809 (180) 2032 11 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 272192 (180) 2033 01 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 273792 (180) 2033 01 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 276634 (180) 2033 01 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 281392 (180) 2032 11 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 308955 (180) 2032 10 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 331216 (180) 2033 04 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 335001 (180) 2032 10 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 335002 (180) 2032 10 10 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) 507539 ZT9/2020
(210) 510784 ZT16/2020
(210) 515838 ZT34/2020
(210) 523522 U
(210) 529247 U
(210) 530594 U
(210) 530877 U
(210) 531399 U
(210) 531700 U
(210) 533458 U
(210) 535309 U
(210) 537609 U

(210) 538003 U
(210) 538105 U
(210) 538219 U
(210) 538268 U
(210) 539808 U
(210) 541225 U
(210) 540945 U
(210) 541889 U
(210) 541459 U
(210) 541149 U
(210) 539919 U
(210) 452725 12/2016

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) 539949 ZT11/2022
(210) 528707 ZT26/2021
(210) 543308 U
(210) 542269 U
(210) 542852 U

(210) 543138 U
(210) 543170 U
(210) 543177 U
(210) 543196 U
(210) 543814 U

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) 052704 D  Wykreślono: „Zgodnie z  wnioskiem z  dnia  
22 lipca 2008 r , ustanawia się zastaw na prawie ochronnym przed-
miotowego znaku towarowego, na  podstawie Skryptu Dłużnego 
z dnia 25 maja 2007 r , sporządzonego stosownie do umowy Kre-
dytu z  daty wyżej wymienionej albo około tej daty  Uprawniony 
do  znaku towarowego R-52704 POLLINEX- Allergy Therapeutics 
(UK) Limited, Worthing, Wielka Brytania, ustanowił zastaw na pra-
wie ochronnym do  znaku towarowego na  rzecz Przedstawiciela 
Zastawcy The Royal Bank of Scotland plc  Cawley, Wielka Brytania” 

(111) 055819 A  Wykreślono: Metso Germany GmbH, Düssel-
dorf, Niemcy; Wpisano: Lindemann Germany GmbH, Düsseldorf, 
Niemcy 

(111) 069653 A  Wykreślono: JAFRA HOLDING COMPANY B V , 
DUIVEN, Holandia; Wpisano: Jafra Mexico Holding Company B V , 
Duiven, Holandia 

(111) 073952 A  Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; 
Wpisano: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158 

(111) 082251 A  Wykreślono: DANSK SUPERMARKED A/S, HØJB-
JERG, Dania; Wpisano: DANSK SUPERMARKED A/S, Brabrand, Dania 

(111) 082251 A  Wykreślono: DANSK SUPERMARKED A/S, Bra-
brand, Dania; Wpisano: Salling Group A/S, Braband, Dania 

(111) 084186 A  Wykreślono: BRAMBLES TECHNOLOGY PTY 
LIMITED, SYDNEY NEW SOUTH WALES 2000, Australia; Wpisano: 
BXB DIGITAL PTY LIMITED, Sydney, Australia 

(111) 113572 A  Wykreślono: Metso Germany GmbH, Düssel-
dorf, Niemcy; Wpisano: Lindemann Germany GmbH, Düsseldorf, 
Niemcy 

(111) 135998 D  Wykreślono: „W  dniu 20 grudnia 2006 r  
zawarto umowę licencyjną niewyłączną na  czas nieokreślony 
na użytkowanie znaku towarowego przez ,IZOLBET Kazimierz Maj-
chrzak i Wspólnicy Spółka Jawna, Gostynin, Polska” 

(111) 150136 A  Wykreślono: „PFIZER TRADING POLSKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, Warszawa, Polska; 
Wpisano: GLAXOSMITHKLEIN CONSUMER HEATHCARE HOLDINGS 
(US) LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki 

(111) 161517 D  Wpisano: „Na mocy Umowy Zastawu zawartej 
w dniu 24 lipca 2019 r  pomiędzy LIFE SCIENCE TECHNOLOGIES N V  
z siedzibą w Amsterdamie, Holandia oraz BIOGENED S A  z siedzi-
bą w Łodzi, LIFE SCIENCE TECHNOLOGIES N V  ustanowił na rzecz 
BIOGENED S A  zastaw na  prawie ochronnym na  znak towaro-
wy słowny „BIOGENED” zarejestrowany pod numerem R 161517 
dla zabezpieczenia zapłaty przez BIOGALLA Sp  z  o o  na  rzecz  
BIOGENED S A  kwoty łącznie 5 700 000 złotych wraz z odsetkami 
ustawowymi za opóźnienie w razie przekroczenia terminu zapłaty 
31 grudnia 2022 r ”
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(111) 164182 A  Wykreślono: DANSK SUPERMARKED A/S, HØJB-
JERG, Dania; Wpisano: DANSK SUPERMARKED A/S, Brabrand, Dania 

(111) 164182 A  Wykreślono: DANSK SUPERMARKED A/S, Bra-
brand, Dania; Wpisano: Salling Group A/S, Braband, Dania 

(111) 181483 A  Wykreślono: „PFIZER TRADING POLSKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, Warszawa, Polska; 
Wpisano: GLAXOSMITHKLEIN CONSUMER HEATHCARE HOLDINGS 
(US) LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki 

(111) 183712 A  Wykreślono: PARAMEDICAL A/S, GENTOFTE, 
Dania; Wpisano: ORKLA CARE A/S, Ishoj, Dania 

(111) 203587 A  Wykreślono: ATREM SPÓŁKA AKCYJNA, Złot-
niki, Polska 639688384; Wpisano: APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, To-
ruń, Polska 870037630 

(111) 203960 A  Wykreślono: JOHNSON & JOHNSON, NEW 
BRUNSWICK, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: LG HOUSE-
HOLD & HEALTH CARE LTD , Seoul, Korea Południowa 

(111) 205084 A  Wykreślono: SPAR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Rzeszów, Polska 011915633; Wpisano: ORZEŁEK SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 381295974 

(111) 205269 A  Wykreślono: ATREM S A , Złotniki, Polska; 
Wpisano: APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870037630 

(111) 211495 A  Wykreślono: ATREM SPÓŁKA AKCYJNA, Złot-
niki, Polska 639688384; Wpisano: APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, To-
ruń, Polska 870037630 

(111) 215306 A  Wykreślono: „PFIZER TRADING POLSKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, Warszawa, Polska; 
Wpisano: GLAXOSMITHKLEIN CONSUMER HEATHCARE HOLDINGS 
(US) LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki 

(111) 219617 A  Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; Wpisa-
no: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158 

(111) 230338 A  Wykreślono: JFarm-Józef Gręda, Ostrołęka, 
Polska 550301678; Wpisano: JFARM J M  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrołęka, Polska 384674821 

(111) 230338 A  Wykreślono: JFARM J M  SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrołęka, Polska 384674821; Wpi-
sano: JFARM SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrołęka, Polska 384674821 

(111) 230338 A  Wykreślono: JFARM SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrołęka, 
Polska 384674821; Wpisano: JFARM GRĘDA I SYN SPÓŁKA JAWNA, 
Ostrołęka, Polska 388680698 

(111) 230965 A  Wykreślono: TLG BRANDS LIMITED, ANDO-
VER, Wielka Brytania; Wpisano: GBG EUROPE FOOTWEAR & ACCES-
SORIES LIMITED, Londyn, Wielka Brytania 

(111) 230965 A  Wykreślono: GBG EUROPE FOOTWEAR & AC-
CESSORIES LIMITED, Londyn, Wielka Brytania; Wpisano: Centric 
Brands International Europe Limited, Cardiff, Wielka Brytania 

(111) 253532 A  Wykreślono: „PFIZER TRADING POLSKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, Warszawa, Polska; 
Wpisano: GLAXOSMITHKLEIN CONSUMER HEATHCARE HOLDINGS 
(US) LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki 

(111) 255013 A  Wykreślono: Valeant Pharmaceuticals Ireland, 
Dublin, Irlandia; Wpisano: BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Du-
blin, Irlandia 

(111) 260650 A  Wykreślono: LIDES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 
301972598; Wpisano: AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń, Polska 302491949 

(111) 260651 A  Wykreślono: LIDES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 
301972598; Wpisano: AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń, Polska 302491949 

(111) 264529 A  Wykreślono: LIDES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 
301972598; Wpisano: AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń, Polska 302491949 

(111) 273523 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) 273523 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 279337 A  Wykreślono: PFIZER TRADING POLSKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
140038400; Wpisano: GLAXOSMITHKLEIN CONSUMER HEATHCARE 
HOLDINGS (US) LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki 

(111) 286444 A  Wykreślono: WIT-BINIAK KATARZYNA POLISH 
YELLOW PAGES, Łada, Polska 060430290; Wpisano: MARIUSZ BI-
NIAK, Gdynia, Polska 

(111) 286762 A  Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 

(111) 287084 A  Wykreślono: BUDARCZYK MARCIN, BUDAR-
CZYK MICHAŁ M&M GASTRO SPÓŁKA CYWILNA, Katowice, Polska 
277630232; Wpisano: M&M GASTRO GROUP SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 277630232 

(111) 287101 A  Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 

(111) 287128 A  Wykreślono: KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870363980; Wpisano: KRAJOWA 
GRUPA SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870363980 

(111) 287129 A  Wykreślono: KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870363980; Wpisano: KRAJOWA 
GRUPA SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870363980 

(111) 288035 A  Wykreślono: PFIZER TRADING POLSKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
140038400 ; Wpisano: GLAXOSMITHKLEIN CONSUMER HEATHCA-
RE HOLDINGS (US) LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki 

(111) 288742 A  Wykreślono: PFIZER TRADING POLSKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
140038400 ; Wpisano: GLAXOSMITHKLEIN CONSUMER HEATHCA-
RE HOLDINGS (US) LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki 

(111) 290078 A  Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 

(111) 290515 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) 290515 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 290940 A  Wykreślono: SPAR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Rzeszów, Polska 011915633; Wpisano: ORZEŁEK SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 381295974 

(111) 291711 A  Wykreślono: BUDARCZYK MARCIN, BUDAR-
CZYK MICHAŁ M&M GASTRO SPÓŁKA CYWILNA, Katowice, Polska 
277630232; Wpisano: M&M GASTRO GROUP SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 277630232 
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(111) 292209 A  Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 

(111) 292408 A  Wykreślono: SPAR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Rzeszów, Polska 011915633; Wpisano: ORZEŁEK SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 381295974 

(111) 293757 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) 293757 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 296114 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) 298301 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 298301 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) 304097 A  Wykreślono: BUDARCZYK MARCIN, BUDAR-
CZYK MICHAŁ M&M GASTRO SPÓŁKA CYWILNA, Katowice, Polska 
277630232; Wpisano: M&M GASTRO GROUP SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 277630232 

(111) 309765 A  Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 

(111) 317632 A  Wykreślono: BUDARCZYK MICHAŁ, BUDAR-
CZYK MARCIN M&M GASTRO SPÓŁKA CYWILNA, Katowice, Polska 
277630232; Wpisano: M&M GASTRO GROUP SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 277630232 

(111) 317633 A  Wykreślono: BUDARCZYK MICHAŁ, BUDAR-
CZYK MARCIN M&M GASTRO SPÓŁKA CYWILNA, Katowice, Polska 
277630232; Wpisano: M&M GASTRO GROUP SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 277630232 

(111) 319871 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) 319871 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 325037 A  Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska 
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279 

(111) 329928 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) 329928 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 337382 A  Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wado-
wice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska 122948517 

(111) 352145 A  Wykreślono: EDIPRESSE HOME SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
141504850; Wpisano: BURDA MEDIA HOME SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141504850 

(111) 352146 A  Wykreślono: VARSO FUND SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 348407681; 
Wpisano: TOSHI CAPITAL MANAGEMENT SPÓŁKA Z  OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 384407681 

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) 833165 (540) TEXET (511) 9, 38
(732) Korolkov Aleksandr Michailovich,  
Lensoveta Str , Bldg  10, Appart  71, RU-196135 St  Pétersburg (RU)
(151) 2013 07 08 (441) 2014 03 17 (581) 2014 02 06
(111) 1372450 (540) GIUSEPPE Dl MORABITO (511) 18, 25
(732) GDM MILANO S r l ,  
Via Caradosso 18, I-20123 MILANO (MI) (IT)
(151) 2022 02 17 (441) 2022 03 21 (581) 2022 03 03
(111) 1443709 (540) MASTER’S CUT (511) 33
(732) Inver House Distillers Limited,  
Moffat Distillery Airdrie, Lanarkshire ML6 8FU (GB)
(151) 2018 09 06 (441) 2022 03 14 (581) 2022 02 24
(111) 1499317 (540) R
(531) CFE: 27 05 21 (511) 9, 35
(732) Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp , Ltd , 
No  178 Yulong Avenue, Yufengshan, Yubei District, Chongqing (CN)
(151) 2019 06 03 (441) 2019 12 09 (581) 2019 11 21
(111) 1544859 (540) BOSSY
(531) CFE: 14 01 18, 27 05 01, 29 01 04 (511) 6
(732) BİRİKİM KALIP YAPI ÜRÜNLERİ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ,  
Esenkent Mah  Dudullu O S B 3  Cadde Baysal Sok ,  
No: 4 DUDULLU-ÜMRANİYE, İSTANBUL (TR)
(151) 2022 02 03 (441) 2022 03 14 (581) 2022 02 24
(111) 1633102 (540) DOCTORLOAN
(531) CFE: 02 09 23, 26 13 25, 27 05 01 (511) 10, 20
(732) PHAM THI KIM LOAN,  
No  62,  Ba Huyen Thanh Quan Streert, Ward 7,  
District 3, Ho Chi Minh City (VN)
(151) 2021 12 09 (441) 2022 03 14 (581) 2022 02 24
(111) 1641522 (540) INTERSAN (511) 3, 5
(732) INTERSAN-PLUS Limited Liability Company,  
Silikatnaya ul , d  19, tsekh/litera 13/A, kom  9-13,  
RU-141004, g  Mytischi, Moscow Region (RU)
(151) 2021 12 17 (441) 2022 02 21 (581) 2022 02 03
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(111) 1642996 (540) DAILY BOX (511) 5
(732) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennost’yu 
„Laboratoriya sovremennogo zdorovya”, ul  Khimzavodskaya 11/20, 
Berdsk, RU-633004 Novosibirskaya oblast’ (RU)
(151) 2021 12 17 (441) 2022 02 28 (581) 2022 02 10
(111) 1644709 (540) Pubbington
(531) CFE: 27 05 01 (511) 32
(732) Limited Liability Company „AGROTORG”,  
Nevsky pr-t 90/92, RU-191025, St  Petersburg (RU)
(151) 2021 12 30 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17
(111) 1644738 (540) VEGAS
(531) CFE: 27 05 01 (511) 7, 8, 9, 11, 21, 35
(732) Limited liability company «EXPERTTECHNO»,  
Botanichna str  1/6, Boryspil city, Boryspil district,  
Kyiv region 08301 (UA)
(151) 2021 08 13 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17
(111) 1644746 (540) YDE
(531) CFE: 27 05 01 (511) 7, 12
(732) Xiamen Amite Industrial Equipment Co , Ltd ,  
Room 603, 37 Chengxi Yili, Tong’an District, Xiamen City,  
Fujian Province (CN)
(151) 2021 10 19 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17
(111) 1644765 (540) PLUVERA
(531) CFE: 26 01 02, 27 05 01, 29 01 13 (511) 29
(732) N V  Klaasen & C°, Peelsestraat 33, B-2380 Ravels (BE)
(151) 2021 11 02 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17
(111) 1644807 (540) On AB
(531) CFE: 26 03 04, 27 05 01 (511) 3
(732) OH, Se Ouk, 102-1001, 37, Mokdong-ro,  
Jung-gu, Daejeon 34818 (KR)
(151) 2022 01 07 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17
(111) 1644828 (540) MIKRON MAIA (511) 7
(732) Mikron Holding AG, Mühlebrücke 2, CH-2502 Biel (CH)
(151) 2021 12 07 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17
(111) 1644848 
(531) CFE: 05 01 05, 26 01 03 (511) 1, 5, 30, 31, 44
(732) Skrypka Oleksandr Mykolaiovych,  
vul  Shovkovychna 13/2, kv  118, Kyiv 21, 01021 (UA)
(151) 2021 07 16 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17
(111) 1644883 (540) FLEXSOL ECO-STORAGE FOR LIFE
(531) CFE: 26 11 02, 27 05 01 (511) 20
(732) Iomtyev Sergiy,  
vul  Starokozatska 52 B, kv  39, Dnipro 49000 (UA)
(151) 2021 08 20 (441) 2022 03 07 (581) 2022 02 17
(111) 1645832 (540) sopharma
(531) CFE: 27 05 17 (511) 3, 5, 35
(732) SOPHARMA AD, Iliensko shose str  16, BG-1220 Sofia (BG)
(151) 2021 08 05 (441) 2022 03 14 (581) 2022 02 24
(111) 1645863 (540) VERI (511) 29
(732) Benson Hill, Inc ,  
1001 N  Warson Road, Suite 200, St  Louis, MO 63132 (US)
(151) 2021 12 13 (441) 2022 03 14 (581) 2022 02 24
(111) 1645920 (540) GlobalMoney
(531) CFE: 27 05 01 (511) 9, 36, 39
(732) LIMITED LIABILITY COMPANY „GLOBALMONEY”,  
28-V Druzhby Narodiv boulevard, Kyiv 01103 (UA)
(151) 2021 07 14 (441) 2022 03 14 (581) 2022 02 24
(111) 1646016 (540) MANEGGIO (511) 18
(732) HERMES INTERNATIONAL,  
24 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008, PARIS (FR)
(151) 2021 12 20 (441) 2022 03 14 (581) 2022 02 24
(111) 1646019 (540) AROMA BLOOM (511) 3, 4, 5, 35
(732) PEREBYINIS Bogdan Yuriyovych,  
prosp  Heroiv Stalinhrada 26, kv  299, m  Kyiv 04210 (UA)
(151) 2021 12 24 (441) 2022 03 14 (581) 2022 02 24

(111) 1646061 (540) CCIS (511) 12, 37, 39
(732) CMA CGM INLAND SERVICES,  
4 quai d’Arenc, boulevard Jacques Saadé,  
F-13235 Marseille cedex 02 (FR)
(151) 2021 12 30 (441) 2022 03 14 (581) 2022 02 24

(111) 1646062 (540) CCIS
(531) CFE: 27 05 01, 29 01 12 (511) 12, 37, 39
(732) CMA CGM INLAND SERVICES,  
4 quai d’Arenc, 
Boulevard Jacques Saadé, Marseille cedex 02, F-13235 (FR)
(151) 2021 12 30 (441) 2022 03 14 (581) 2022 02 24

(111) 1646089 (540) FUNNY FRIENDS
(531) CFE: 02 09 04, 27 05 02, 29 01 15 (511) 28, 30, 41
(732) FERRERO TRADING LUX S A ,  
Route de Trèves 16, L-2633 Senningerberg (LU)
(151) 2021 12 17 (441) 2022 03 14 (581) 2022 02 24

(111) 1646181 (540) GREEN STEEL PRODUCER Building a futu-
re with steel
(531) CFE: 26 04 04, 27 05 01, 29 01 13 (511) 6, 35, 40
(732) TOSYALI HOLDİNG A Ş ,  
Organize Sanayi Bölgesi Sarıseki İskenderun, Hatay (TR)
(151) 2021 06 10 (441) 2022 03 14 (581) 2022 02 24

(111) 1646299 (540) BASEHIT b
(531) CFE: 24 15 01, 27 05 01 (511) 25
(732) EMMANOUIL ANARGYROU & SIA OE,  
28 PANOS STREET, GALATSI ATHENS, ATTICA (GR)
(151) 2021 12 10 (441) 2022 03 14 (581) 2022 02 24

(111) 1646827 (540) Hi! skin
(531) CFE: 27 05 01 (511) 3
(732) VOSTOCHNAYA DISTRIB’YUTORSKAYA KOMPANIYA LLC, 
Federated prospect 5, building 1 of  1, RU-111399 Moscow (RU)
(151) 2021 12 03 (441) 2022 03 14 (581) 2022 02 24

(111) 1647215 (540) SOFIYAL
(531) CFE: 27 05 01 (511) 3, 5, 10
(732) Hangzhou Techderm Biological Products Co , Ltd ,  
Floor 2, East Building 6, No  88 Jiangling Road,  
Binjiang District, Hangzhou (CN)
(151) 2021 09 24 (441) 2022 03 21 (581) 2022 03 03

(111) 1647239 (540) LV RUNNER TATIC
(531) CFE: 27 05 01 (511) 25
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,  
2 rue du Pont Neuf, F-75001 Paris (FR)
(151) 2022 01 07 (441) 2022 03 21 (581) 2022 03 03

(111) 1647480 (540) STRONG
(531) CFE: 27 05 09, 27 07 17 (511) 9, 16, 42
(732) Strong Nederland B V ,  
Constructieweg 1B, NL-3433 NM Nieuwegein (NL)
(151) 2021 11 12 (441) 2022 03 21 (581) 2022 03 03

(111) 1647541 (540) BLACK
(531) CFE: 26 13 25, 27 01 01 (511) 12, 25, 35, 39, 40
(732) 3BBB, 6 rue du Parc, F-74100 ANNEMASSE (FR)
(151) 2021 12 03 (441) 2022 03 21 (581) 2022 03 03

(111) 1647647 (540) ASLI ZAIKA (511) 30
(732) MANDHER DALIP SINGH,  
VIA BORGHI 6, CORREGGIO (RE), I-42015 (IT)
(151) 2021 12 21 (441) 2022 03 21 (581) 2022 03 03

(111) 1647794 (540) LITTLE COFA
(531) CFE: 27 05 01 (511) 35
(732) Shenzhen Konka Intelligent Electric Technology Co  ltd , 
Room 201, Building A, No  1, Qianwan 1st Road,  
Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Qianhai, Shenzhen, 
518000 Guangdong Province (CN)
(151) 2021 12 20 (441) 2022 03 21 (581) 2022 03 03
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(111) 1647859 (540) BELFIDESS (511) 3, 5, 10
(732) Galderma Holding SA, Zählerweg 10, CH-6300 Zug (CH)
(151) 2021 12 20 (441) 2022 03 21 (581) 2022 03 03

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) 1356476 (540) Alpina
(531) CFE: 05 03 13, 26 11 13, 27 05 07, 29 01 13 (511) 32
(732) NINAMEDIA, Futoška 7121000 Novi Sad (RS);  
Damir Basta, Balzakova 069/6/25, 21000 Novi Sad (RS);  
Milan Basta, Marka Oreškovića 5 Petrovaradin, 21131 Novi Sad (RS);  
Natalija Vujačić, Bulevar oslobođenja 33, 21000 Novi Sad (RS); 
Branislav Ličina, Ivana Božidara 3, 21000 Novi Sad (RS)
(151) 2018 02 12 (441) 2018 04 23 (581) 2018 04 05

(111) 1574744 (540) Dermapen (511) 10
(732) Biosoft (Australia) Pty Ltd,  
14/13a Narabang Way, Belrose, NSW, 2085 (AU)
(151) 2020 11 11 (441) 2021 03 01 (581) 2021 02 11

(111) 1575961 (540) Valence
(531) CFE: 27 05 17, 29 01 01 (511) 1, 16
(732) Valence Bonding Technology (Shanghai) Co , Ltd ,  
No  2050 Jiangzhuang, Caojing Town, Jinshan District, Shanghai (CN)
(151) 2020 12 07 (441) 2021 03 08 (581) 2021 02 18
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