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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 241 706 do nr 241 755)

w) część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 241713 (41) 2021 03 22 
(51) A01D 91/00 (2006 01)
(21) 431105 (22) 2019 09 10
(72) WILCZEWSKI EDWARD, Bydgoszcz (PL);  
HARASIMOWICZ-HERMANN GRAŻYNA, Bydgoszcz (PL); 
GAŁĘZEWSKI LECH, Barcin (PL)

(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA IM  JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH,  
Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób ustalania strat w plonie nasion roślin uprawnych me-
todą pełnego zbiornika kombajnu

(B1) (11) 241738 (41) 2021 08 09 
(51) A01K 67/033 (2006 01) 
 B65D 85/50 (2006 01) 
 G05B 19/418 (2006 01) 
 G05D 7/06 (2006 01)
(21) 432782 (22) 2020 02 03
(72) SYSAK ARKADIUSZ, Zalasewo (PL);  
JÓZEFIAK DAMIAN, Poznań (PL); SURMA MARCIN, Czarnków (PL);  
DUDEK KRZYSZTOF, Sędziny (PL)
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(73) HIPROMINE SPÓŁKA AKCYJNA, Robakowo (PL)
(54) System do odchowu owadów zawierający autonomiczną plat-
formę do podawania paszy i monitoringu odchowu, sposób odcho-
wu owadów i zastosowanie systemu do odchowu owadów

(B1) (11) 241744 (41) 2021 10 18 
(51) A21D 13/31 (2017 01) 
 A23J 3/18 (2006 01) 
 A23L 27/26 (2016 01)
(21) 433580 (22) 2020 04 17
(72) KAMIENIECKI BARTOSZ, Legnica (PL)
(73) OŁÓW ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCYJNO-HANDLOWE CYMES, Suwałki (PL)
(54) Sposób wytwarzania bułek nadziewanych farszem

(B1) (11) 241745 (41) 2021 10 25 
(51) A23L 7/139 (2016 01) 
 A23L 5/00 (2016 01) 
 A23L 5/30 (2016 01) 
 A23L 3/50 (2006 01)
(21) 433646 (22) 2020 04 23
(72) GÓŹDŹ JAN, Lublin (PL)
(73) GÓŹDŹ JAN EUREKA GRUPA INŻYNIERIA SPOŻYWCZA, 
DORADZTWO I PROJEKTOWANIE, Lublin (PL)
(54) Linia do wytwarzania produktu spożywczego w postaci płat-
ków otrzymanych z materiału ziarnistego, zwłaszcza z ziarna zbóż 
oraz sposób wytwarzania produktu spożywczego

(B1) (11) 241748 (41) 2020 06 29 
(51) A61B 5/08 (2006 01) 
 A61B 5/087 (2006 01) 
 A62B 9/00 (2006 01)
(21) 428413 (22) 2018 12 28
(72) PIEC ROBERT, Dziekanów Nowy (PL);  
SOWA MICHAŁ ŁUKASZ, Chotomów (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób pomiaru wydatku energetycznego osoby pracującej 
w aparacie ochrony dróg oddechowych

(B1) (11) 241736 (41) 2017 07 17 
(51) A61K 8/49 (2006 01) 
 A61K 8/67 (2006 01) 
 A61K 8/9789 (2017 01) 
 A61Q 5/12 (2006 01)
(21) 415705 (22) 2016 01 04
(72) BERESZYŃSKA JOLANTA, Piaseczno (PL)
(73) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA  
SPÓŁKA AKCYJNA, Starogard Gdański (PL)
(54) Kompozycja kosmetyczna zapobiegająca wypadaniu włosów 
i stymulująca ich wzrost

(B1) (11) 241743 (41) 2021 06 14 
(51) A61K 9/08 (2006 01) 
 A61K 31/439 (2006 01) 
 A61K 47/02 (2006 01) 
 A61K 47/10 (2017 01) 
 A61K 47/26 (2006 01) 
 A61K 47/36 (2006 01) 
 A61P 25/34 (2006 01)
(21) 432155 (22) 2019 12 10
(72) KUBIAK BARTŁOMIEJ, Nowy Dwór Mazowiecki (PL);  
RZASA JOANNA, Rzeszów (PL); ZARZYCKA MARIOLA, Warszawa (PL);  
GARBERA KAMIL, Legnica (PL)
(73) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Czosnów (PL)
(54) Ciekła kompozycja farmaceutyczna zawierająca cytyzynę

(B1) (11) 241754 (41) 2021 05 31 
(51) A61K 9/51 (2006 01) 
 A61K 31/495 (2006 01) 

 A61K 47/54 (2017 01) 
 A61K 47/69 (2017 01)
(21) 431996 (22) 2019 11 28
(72) DEPCIUCH JOANNA, Zarzecze (PL); MISZCZYK JUSTYNA, 
Karniowice (PL); PARLIŃSKA-WOJTAN MAGDALENA, Kraków (PL); 
OLKO PAWEŁ, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM  HENRYKA 
NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania układu zawierającego nanocząstki złota 
oraz wytworzony tym sposobem układ zawierający nanocząstki 
złota do zastosowania w terapii przeciwnowotworowej

(B1) (11) 241732 (41) 2019 04 08 
(51) B09B 3/27 (2022 01) 
 B09B 3/25 (2022 01) 
 C04B 18/10 (2006 01) 
 A62D 3/33 (2007 01) 
 A62D 101/08 (2007 01)
(21) 422998 (22) 2017 09 28
(72) KOTWICA ŁUKASZ, Kraków (PL); DEJA JAN, Kraków (PL); 
PICHÓR WALDEMAR, Balice (PL); RÓŻYCKA AGNIESZKA, Kraków (PL);  
GOŁEK ŁUKASZ, Kraków (PL); MOKRZYCKI JÓZEF, Korzenna (PL); 
MOKRZYCKA-NOWAK ANNA, Nowy Sącz (PL)
(73) MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Niecew (PL);  
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM  STANISŁAWA STASZICA 
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób redukcji poziomu wymywalności chlorków z mieszanin 
mineralnych zawierających odpady wykazujące się wysokimi stęże-
niami rozpuszczalnych chlorków

(B1) (11) 241719 (41) 2022 06 27 
(51) B21D 17/02 (2006 01) 
 B21D 22/02 (2006 01) 
 B21C 37/15 (2006 01)
(21) 436432 (22) 2020 12 21
(72) KUT STANISŁAW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM  IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Sposób kształtowania krótkiej rury, zwłaszcza o przekroju kwa-
dratowym

(B1) (11) 241722 (41) 2022 06 27 
(51) B21D 17/02 (2006 01) 
 B21D 22/02 (2006 01) 
 B21C 37/15 (2006 01) 
 B21C 23/08 (2006 01)
(21) 436437 (22) 2020 12 21
(72) KUT STANISŁAW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM  IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Sposób kształtowania tulei, zwłaszcza cienkościennych

(B1) (11) 241720 (41) 2022 06 27 
(51) B21D 17/04 (2006 01) 
 B21D 22/02 (2006 01) 
 B21C 37/15 (2006 01)
(21) 436434 (22) 2020 12 21
(72) KUT STANISŁAW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM  IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Sposób profilowania rur, zwłaszcza cienkościennych

(B1) (11) 241721 (41) 2022 06 27 
(51) B21D 17/04 (2006 01) 
 B21D 22/02 (2006 01) 
 B21C 37/15 (2006 01)
(21) 436436 (22) 2020 12 21
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(72) KUT STANISŁAW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM  IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, 
Rzeszów (PL)
(54) Narzędzie do profilowania rur, zwłaszcza cienkościennych

(B1) (11) 241742 (41) 2022 07 25 
(51) B21D 28/00 (2006 01) 
 B21D 43/08 (2006 01) 
 B21D 47/04 (2006 01) 
 B65G 47/00 (2006 01)
(21) 436734 (22) 2021 01 22
(72) BIELECKI ZDZISŁAW, Smolnica (PL); MAŚNIAK LESZEK, 
Warszawa (PL); ŁUKOWSKI JAN, Katowice (PL)
(73) KUNCAR SPÓŁKA AKCYJNA, Wyry (PL)
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania kształtowników otwartych

(B1) (11) 241741 (41) 2022 06 27 
(51) B23K 37/00 (2006 01) 
 B23K 31/00 (2006 01)
(21) 436450 (22) 2020 12 22
(72) STAŃCZYK ŁUKASZ, Kobylnica (PL);  
JAROSIEWICZ ARKADIUSZ, Łosino (PL);  
KWIATKOWSKI REMIGIUSZ, Słupsk (PL)
(73) LEANN STAŃCZYK SPÓŁKA AKCYJNA, Słupsk (PL)
(54) Zestaw spawalniczy i sposób spawania

(B1) (11) 241712 (41) 2022 04 11 
(51) B33Y 70/00 (2020 01) 
 B29C 64/314 (2017 01) 
 C08K 3/01 (2018 01) 
 C08K 3/08 (2006 01) 
 C22C 45/02 (2006 01) 
 C08K 13/02 (2006 01) 
 C08L 27/16 (2006 01) 
 C08L 55/02 (2006 01)
(21) 435645 (22) 2020 10 09
(72) HAWEŁEK ŁUKASZ, Górki Śląskie (PL); POLAK MARCIN,  
Gliwice (PL); RADOŃ ADRIAN, Żarnowiec (PL); WARSKI TYMON, 
Sosnowiec (PL); STECZKOWSKA-KEMPKA MAGDALENA,  
Gliwice (PL); KOLANO-BURIAN ALEKSANDRA, Gliwice (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT METALI 
NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania materiału kompozytowego mieszaniny 
polimerów termoplastycznych o własnościach magnetycznie mięk-
kich, przeznaczonego do druku 3D

(B1) (11) 241751 (41) 2022 04 11 
(51) B60F 1/04 (2006 01) 
 H01M 10/00 (2006 01) 
 B60L 9/00 (2019 01)
(21) 435604 (22) 2020 10 07
(72) MACIOŁEK TADEUSZ, Podkowa Leśna (PL); SZELĄG ADAM, 
Warszawa (PL); LEWANDOWSKI MIROSŁAW, Warszawa (PL); 
STECZEK MARCIN, Łódź (PL); JEFIMOWSKI WŁODZIMIERZ,  
Lublin (PL); NIKITENKO ANATOLII, Warszawa (PL);  
WIECZOREK MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Przyczepa akumulatorowa

(B1) (11) 241715 (41) 2022 07 25 
(51) B60W 40/10 (2012 01) 
 B61K 9/12 (2006 01) 
 G06F 17/00 (2019 01)
(62) 434158
(21) 440995 (22) 2020 06 02
(72) KONOWROCKI ROBERT, Otwock (PL); WYSOCKI GRZEGORZ, 
Tabor (PL)

(73) INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa (PL)
(54) Sposób badania unoszenia się koła, zwłaszcza pojazdów szy-
nowych i urządzenie do badania unoszenia się koła, zwłaszcza po-
jazdów szynowych

(B1) (11) 241735 (41) 2021 06 28 
(51) B62D 33/037 (2006 01) 
 B60P 7/04 (2006 01)
(21) 432283 (22) 2019 12 18
(72) ZAWIESKA SŁAWOMIR WŁADYSŁAW, Siedlce (PL); 
MARTYNIUK MICHAŁ, Zabłocie (PL); OSIPIAK MARCIN,  
Sokołów Podlaski (PL)
(73) BOZAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ujrzanów (PL)
(54) Kłonica środkowa

(B1) (11) 241706 (41) 2021 09 06 
(51) B62D 35/00 (2006 01)
(21) 436154 (22) 2020 11 30
(72) PASZKO MATEUSZ, Obrocz (PL);  
WENDEKER MIROSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie i sposób sterowania opływem, zwłaszcza pojazdów

(B1) (11) 241707 (41) 2021 09 06 
(51) B62D 35/00 (2006 01)
(21) 436155 (22) 2020 11 30
(72) PASZKO MATEUSZ, Obrocz (PL);  
WENDEKER MIROSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie i sposób ograniczania oporu aerodynamicznego, 
zwłaszcza pojazdów

(B1) (11) 241729 (41) 2019 11 04 
(51) B65B 51/22 (2006 01) 
 B65B 7/02 (2006 01)
(21) 428887 (22) 2017 05 16
(30) 2016-118471  2016 06 15 JP
(86) 2017 05 16  PCT/JP17/18306
(87) 2017 12 21  WO17/217167
(72) KATO KAZUKI, Aichi (JP)
(73) GENERAL PACKER CO , LTD , Aichi (JP)
(54) Maszyna do pakowania i sposób uszczelniania torby do pako-
wania w maszynie do pakowania

(B1) (11) 241734 (41) 2020 10 19 
(51) B65D 17/34 (2006 01) 
 B65D 43/00 (2006 01) 
 B65D 51/00 (2006 01)
(21) 430289 (22) 2019 06 19
(30) P 429564  2019 04 09 PL
(72) WĘDRYCHOWICZ PRZEMYSŁAW, Grudna Kępska (PL)
(73) CANPACK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Wieczko puszki napojowej

(B1) (11) 241746 (41) 2020 08 10 
(51) B65G 17/00 (2006 01) 
 B65G 17/06 (2006 01) 
 B65G 19/04 (2006 01) 
 B65G 19/20 (2006 01) 
 B65G 19/24 (2006 01) 
 B65G 19/26 (2006 01)
(21) 432143 (22) 2018 03 06
(30) 62/467,773  2017 03 06 US 
 62/467,770  2017 03 06 US 
 62/467,767  2017 03 06 US 
 62/467,761  2017 03 06 US 
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 62/467,766  2017 03 06 US 
 62/467,769  2017 03 06 US
(86) 2018 03 06  PCT/US18/21230
(87) 2018 09 13  WO18/165216
(72) WALKER AARON PHILIP, Evans City (US);  
STEWART CHRSTOPHER GEORGE, Oil City (US)
(73) Joy Global Underground Mining LLC, Warrendale (US)
(54) Zespół ogniwa oraz układ przenoszący

(B1) (11) 241737 (41) 2020 06 29 
(51) C01B 3/02 (2006 01) 
 C01B 3/34 (2006 01) 
 C01B 3/50 (2006 01)
(21) 428250 (22) 2018 12 19
(72) ZALEWSKI ŁUKASZ, Płock (PL); KOBUSZEWSKI ŁUKASZ, 
Zbojno (PL); STYPUŁKOWSKI ARTUR, Płock (PL)
(73) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,  
Płock (PL)
(54) Układ otrzymywania wodoru stosowanego w procesach rafi-
neryjnych i petrochemicznych

(B1) (11) 241739 (41) 2020 11 30 
(51) C01B 13/11 (2006 01) 
 A23L 3/3445 (2006 01)
(21) 434379 (22) 2020 06 19
(72) PROBOLA GRZEGORZ, Kraków (PL);  
KANIA DARIUSZ, Orzesze (PL); BARON PAWEŁ, Zabrze (PL)
(73) OZONSPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do usuwania zagrożeń biologicznych chemicznych 
i promieniotwórczych

(B1) (11) 241723 (41) 2020 05 04 
(51) C04B 28/20 (2006 01) 
 C04B 28/18 (2006 01) 
 B28B 3/08 (2006 01)
(21) 427602 (22) 2018 10 30
(72) ŁOSIŃSKI RYSZARD, Bytów (PL); PŁOTEK WIESŁAW, Bytów (PL); 
LANGOWSKA MONIKA, Bytów (PL); FARON BEATA, Zasadne (PL); 
DRAB ROMAN, Rzepnica (PL); ŁOSIŃSKI KAROL, Bytów (PL);  
TEUS HENRYK, Bytów (PL)
(73) PREFABET-OSŁAWA DĄBROWA SPÓŁKA AKCYJNA,  
Osława Dąbrowa (PL)
(54) Sposób wytwarzania elementów budowlanych wapienno-pia-
skowych

(B1) (11) 241733 (41) 2020 03 09 
(51) C09C 1/48 (2006 01) 
 C09C 1/56 (2006 01)
(21) 426878 (22) 2018 09 03
(72) PILAWSKI MAREK, Legionowo (PL);  
KALINOWSKI DARIUSZ, Warszawa (PL)
(73) THERMOPLAST SUPER SPÓŁKA AKCYJNA, Libiąż (PL)
(54) Układ do przetwarzania surowej sadzy pirolitycznej na sadzę 
techniczną

(B1) (11) 241750 (41) 2022 03 21 
(51) C09D 11/54 (2014 01) 
 C09D 135/02 (2006 01) 
 B29C 67/00 (2017 01) 
 B05D 1/28 (2006 01)
(21) 435351 (22) 2020 09 18
(72) GADOMSKA-GAJADHUR AGNIESZKA, Warszawa (PL); 
RUŚKOWSKI PAWEŁ, Wołomin (PL); WRZECIONEK MICHAŁ,  
Kielce (PL); KOLANKOWSKI KRZYSZTOF, Ciechanów (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Atrament do druku 3D w technologii reaktywnego atramentu 
(RIP), sposób jego wytwarzania i utwardzania oraz jego zastosowanie

(B1) (11) 241747 (41) 2019 07 15 
(51) C12N 11/00 (2006 01) 
 C12N 11/14 (2006 01) 
 C12Q 1/04 (2006 01) 
 G01N 21/65 (2006 01) 
 B82Y 5/00 (2011 01)
(21) 424152 (22) 2018 01 05
(72) SZYMBORSKI TOMASZ, Dębina (PL); WITKOWSKA EVELIN, 
Warszawa (PL); NICIŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL);  
MICHOTA-KAMIŃSKA AGNIESZKA, Sulejówek (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 
Warszawa (PL)
(54) Platforma do detekcji i/lub identyfikacji mikroorganizmów, 
zwłaszcza bakterii, z wykorzystaniem techniki powierzchniowo 
wzmocnionego efektu Ramana (SERS), sposób jej przygotowania, 
jej zastosowanie oraz sposób detekcji i/lub identyfikacji mikroor-
ganizmów z użyciem takiej platformy

(B1) (11) 241740 (41) 2019 04 23 
(51) E04F 21/02 (2006 01) 
 E04F 21/06 (2006 01) 
 E04F 21/16 (2006 01)
(21) 427393 (22) 2018 10 12
(30) 1759661  2017 10 16 FR
(72) VOILQUIN ERIC, Mery sur Marne (FR);  
PRIQUE ERIC, Chauffry (FR)
(73) Etablissements BOUGRELLE, Domont (FR)
(54) Szpachla

(B1) (11) 241731 (41) 2021 04 19 
(51) E06B 3/70 (2006 01) 
 E06B 3/82 (2006 01)
(21) 431482 (22) 2019 10 15
(72) OSOJCA SYLWESTER, Gniewino (PL)
(73) PORTA KMI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Bolszewo (PL)
(54) Sposób wytwarzania drzwi stalowych

(B1) (11) 241753 (41) 2022 08 08 
(51) F17C 1/12 (2006 01) 
 F17C 1/16 (2006 01) 
 F17C 13/08 (2006 01)
(21) 436842 (22) 2021 02 03
(72) MORAWSKI ANDRZEJ, Otwock (PL); GURZKOWSKI MIROSŁAW, 
Józefów (PL); CETNER TOMASZ, Warszawa (PL);  
FILIPEK STANISŁAW, Płochocin (PL); MARCZEWSKA EWA,  
Warszawa (PL); FILAR KRZYSZTOF, Wrocław (PL);  
GAJDA GRZEGORZ, Wrocław (PL); WITCZAK ZBIGNIEW,  
Warszawa (PL); KOPEĆ PIOTR, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 
Warszawa (PL)
(54) Wysokociśnieniowy zbiornik do magazynowania gazów, zwłasz-
cza wodoru

(B1) (11) 241718 (41) 2021 12 27 
(51) F24F 7/08 (2006 01) 
 F24F 7/04 (2006 01)
(21) 434399 (22) 2020 06 22
(72) CHOJKA JACEK, Piechowice (PL); CHMIELARZ WIESŁAW, 
Ozimek (PL); FASZYNKA SEBASTIAN, Krapkowice (PL); 
KOCHANOWSKI ARTUR, Głogów (PL); MOCZKO PRZEMYSŁAW, 
Wrocław (PL); WRÓBLEWSKI ANDRZEJ, Katowice (PL); 
WRÓBLEWSKI JACEK, Katowice (PL); ZAJĄCZKOWSKI JANUSZ, 
Brynica (PL)
(73) APC PRESMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(54) Klapa rewersyjna wentylatora promieniowego



8 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 48/2022

(B1) (11) 241716 (41) 2021 09 06 
(51) G01N 3/08 (2006 01) 
 G01N 3/22 (2006 01) 
 G01N 3/02 (2006 01)
(21) 437606 (22) 2021 04 19
(72) SZALA MIROSŁAW, Lublin (PL); SAWA MATEUSZ,  
Łopiennik Dolny (PL); WALCZAK MARIUSZ, Lublin (PL);  
HENZLER WERONIKA, Świeciechowie Duże (PL);  
HEJWOWSKI TADEUSZ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do skręcania oraz statycznego jednoosiowego roz-
ciągania próbek

(B1) (11) 241755 (41) 2022 05 23 
(51) G01N 33/44 (2006 01) 
 C08J 11/08 (2006 01) 
 B29B 17/00 (2006 01)
(21) 436003 (22) 2020 11 18
(72) KACZMARCZYK GRZEGORZ, Warszawa (PL);  
KANIOWSKA ELŻBIETA, Zduńska Wola (PL); SOLECKA JOLANTA, 
Warszawa (PL)
(73) NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH – 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie medium roztwarzającego tworzywa sztuczne

(B1) (11) 241730 (41) 2022 01 03 
(51) G01R 31/08 (2020 01) 
 G01R 31/11 (2006 01) 
 H02H 7/26 (2006 01)
(21) 434541 (22) 2020 07 02
(72) KROGULEC PAWEŁ, Warszawa (PL); MAŚLANY MARIUSZ, 
Warszawa (PL); KUREK KAROL, Truskaw (PL); KOWALIK RYSZARD, 
Warszawa (PL); JANUSZEWSKI MARCIN, Sochaczew (PL); 
SZEWCZYK MARCIN, Warszawa (PL); SZREDER JAROSŁAW, 
Warszawa (PL); STOCZKO SZYMON, Białystok (PL);  
DASZYŃSKI TADEUSZ, Warszawa (PL)
(73) ELEKTROMETAL ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA,  
Warszawa (PL)
(54) Jednostronny układ pomiarowy oraz metoda detekcji zwarć 
występujących w liniach SN z wykorzystaniem fal wielokrotnie od-
bitych

(B1) (11) 241710 (41) 2022 03 07 
(51) G01R 35/02 (2006 01)
(21) 435180 (22) 2020 09 03
(72) KACZMAREK MICHAŁ, Łódź (PL); STANO ERNEST,  
Budy Dłutowskie (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wyznaczania błędów całkowitego, napięciowego i ką-
towego transformacji napięć sinusoidalnych i harmonicznych napięć 
odkształconych przez przekładniki i dzielniki napięciowe

(B1) (11) 241711 (41) 2022 03 21 
(51) G01R 35/02 (2006 01)
(21) 435280 (22) 2020 09 14
(72) STANO ERNEST, Budy Dłutowskie (PL); KACZMAREK MICHAŁ, 
Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wyznaczania dokładności dzielnika napięciowego przy 
zasilaniu napięciem odkształconym lub napięciem sinusoidalnym 
podwyższonej częstotliwości

(B1) (11) 241717 (41) 2022 04 11 
(51) G08C 17/02 (2006 01) 
 G05D 3/12 (2006 01) 
 H05B 45/10 (2020 01)
(21) 439555 (22) 2021 11 18

(72) ADAMKIEWICZ PRZEMYSŁAW, Włodawa (PL);  
STYŁA MICHAŁ, Lublin (PL)
(73) CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE TECHNOLOGII 
INFORMATYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(54) Aktuator

(B1) (11) 241708 (41) 2021 11 22 
(51) G09B 23/18 (2006 01) 
 G01L 5/169 (2020 01) 
 G01D 5/14 (2006 01) 
 G01B 7/00 (2006 01)
(21) 438043 (22) 2021 06 01
(72) KĘCIK KRZYSZTOF, Świdnik (PL); MITURA ANDRZEJ,  
Wólka Rozwadowska (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru sił magnetycznych, zwłaszcza pomię-
dzy magnesami cylindrycznymi

(B1) (11) 241709 (41) 2019 04 08 
(51) G16H 50/20 (2018 01) 
 G01N 33/574 (2006 01) 
 G01N 21/65 (2006 01)
(21) 422975 (22) 2017 09 26
(72) ABRAMCZYK HALINA, Wiśniowa Góra (PL);  
BROŻEK-PŁUSKA BEATA, Łódź (PL); KOPEĆ MONIKA, Ozorków (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wykrywania zmian nowotworowych ludzkiego gruczo-
łu piersiowego

(B1) (11) 241724 (41) 2021 07 19 
(51) H01H 31/12 (2006 01) 
 H01H 85/02 (2006 01)
(21) 432562 (22) 2020 01 14
(72) DUNAJSKI PAWEŁ, Toruń (PL); DULSKI ZBIGNIEW, Lipno (PL);  
GLISZCZYŃSKI MIROSŁAW, Toruń (PL); RZEŹNIK KAMIL, 
Różankowo (PL); ZALEWSKI PAWEŁ, Grudziądz (PL);  
ŻEGLARSKI JAN, Toruń (PL)
(73) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Moduł pośredni analizatora rozłącznika bezpiecznikowego 
listwowego zwłaszcza niskonapięciowego

(B1) (11) 241725 (41) 2021 07 19 
(51) H01H 31/12 (2006 01) 
 H01H 85/02 (2006 01)
(21) 432563 (22) 2020 01 14
(72) DUNAJSKI PAWEŁ, Toruń (PL); DULSKI ZBIGNIEW, Lipno (PL);  
GLISZCZYŃSKI MIROSŁAW, Toruń (PL); RZEŹNIK KAMIL, 
Różankowo (PL); ZALEWSKI PAWEŁ, Grudziądz (PL);  
ŻEGLARSKI JAN, Toruń (PL)
(73) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Izolator modułu pośredniego analizatora rozłącznika bezpiecz-
nikowego listwowego zwłaszcza niskonapięciowego

(B1) (11) 241726 (41) 2021 07 26 
(51) H01H 31/12 (2006 01)
(21) 432640 (22) 2020 01 21
(72) DUNAJSKI PAWEŁ, Toruń (PL); ZALEWSKI PAWEŁ, Grudziądz (PL);  
ŻEGLARSKI JAN, Toruń (PL); LANKIEWICZ SEBASTIAN, Toruń (PL); 
GLISZCZYŃSKI MIROSŁAW, Toruń (PL); DULSKI ZBIGNIEW, Lipno (PL);  
RZEŹNIK KAMIL, Różankowo (PL); LEWANDOWSKI SŁAWOMIR, 
Golub Dobrzyń (PL)
(73) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Osłona styków podstawy bezpiecznikowej zwłaszcza niskona-
pięciowej
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(B1) (11) 241727 (41) 2021 09 06 
(51) H01H 31/12 (2006 01) 
 H02B 1/20 (2006 01)
(21) 433114 (22) 2020 03 02
(72) ZALEWSKI PAWEŁ, Grudziądz (PL); DUNAJSKI PAWEŁ, Toruń (PL);  
ŻEGLARSKI JAN, Toruń (PL); LANKIEWICZ SEBASTIAN, Toruń (PL); 
GLISZCZYŃSKI MIROSŁAW, Toruń (PL); DULSKI ZBIGNIEW, Lipno (PL);  
RZEŹNIK KAMIL, Różankowo (PL); LEWANDOWSKI SŁAWOMIR, 
Golub Dobrzyń (PL)
(73) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Podstawa kompletna rozłącznika bezpiecznikowego listwowe-
go zwłaszcza niskonapięciowego

(B1) (11) 241728 (41) 2022 01 17 
(51) H01H 31/12 (2006 01)
(21) 434677 (22) 2020 07 14
(72) ZALEWSKI PAWEŁ, Grudziądz (PL); DUNAJSKI PAWEŁ,  
Toruń (PL); ŻEGLARSKI JAN, Toruń (PL); LANKIEWICZ SEBASTIAN, 
Toruń (PL); GLISZCZYŃSKI MIROSŁAW, Toruń (PL);  
DULSKI ZBIGNIEW, Lipno (PL); RZEŹNIK KAMIL, Różankowo (PL); 
LEWANDOWSKI SŁAWOMIR, Golub Dobrzyń (PL)
(73) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Pokrywa kompletna rozłącznika bezpiecznikowego listwowego 
zwłaszcza niskonapięciowego

(B1) (11) 241714 (41) 2022 04 19 
(51) H01J 9/12 (2006 01) 
 H01J 49/08 (2006 01)
(21) 435681 (22) 2020 10 15
(72) SZYSZKA PIOTR, Częstochowa (PL);  
GRZEBYK TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Miniaturowy powielacz elektronowy

(B1) (11) 241752 (41) 2022 08 29 
(51) H01P 5/00 (2006 01) 
 H01P 5/12 (2006 01) 
 H03H 7/38 (2006 01)
(21) 437083 (22) 2021 02 22
(72) JUDEK JAROSŁAW, Warszawa (PL);  
PIOTROWSKI JERZY K , Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Mikrofalowe szerokopasmowe przejście z  linii współosiowej 
do czterech falowodów prostokątnych na pasmo X

(B1) (11) 241749 (41) 2022 02 07 
(51) H02M 1/12 (2006 01) 
 H02M 1/14 (2006 01) 
 H02J 3/01 (2006 01) 
 H02J 1/02 (2006 01)
(21) 434910 (22) 2020 08 06
(72) IWAŃSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL);  
GAŁECKI ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Układ pomiaru prądu oraz sposób pomiaru prądu w układzie 
przekształtnika energoelektronicznego z filtrem sieciowym LCL

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01D 91/00 (2006 01) 241713
A01K 67/033 (2006 01) 241738
A21D 13/31 (2017 01) 241744
A23J 3/18 (2006 01) 241744*
A23L 27/26 (2016 01) 241744*
A23L 7/139 (2016 01) 241745
A23L 5/00 (2016 01) 241745*
A23L 5/30 (2016 01) 241745*
A23L 3/50 (2006 01) 241745*
A23L 3/3445 (2006 01) 241739*
A61B 5/08 (2006 01) 241748
A61B 5/087 (2006 01) 241748*
A61K 8/49 (2006 01) 241736
A61K 8/67 (2006 01) 241736*
A61K 8/9789 (2017 01) 241736*
A61K 9/08 (2006 01) 241743
A61K 31/439 (2006 01) 241743*
A61K 47/02 (2006 01) 241743*
A61K 47/10 (2017 01) 241743*
A61K 47/26 (2006 01) 241743*
A61K 47/36 (2006 01) 241743*
A61K 9/51 (2006 01) 241754
A61K 31/495 (2006 01) 241754*
A61K 47/54 (2017 01) 241754*
A61K 47/69 (2017 01) 241754*
A61P 25/34 (2006 01) 241743*
A61Q 5/12 (2006 01) 241736*
A62B 9/00 (2006 01) 241748*
A62D 3/33 (2007 01) 241732*
A62D 101/08 (2007 01) 241732*
B05D 1/28 (2006 01) 241750*
B09B 3/27 (2022 01) 241732
B09B 3/25 (2022 01) 241732*
B21C 37/15 (2006 01) 241719*
B21C 37/15 (2006 01) 241722*
B21C 23/08 (2006 01) 241722*
B21C 37/15 (2006 01) 241720*
B21C 37/15 (2006 01) 241721*
B21D 17/02 (2006 01) 241719
B21D 22/02 (2006 01) 241719*
B21D 17/02 (2006 01) 241722
B21D 22/02 (2006 01) 241722*
B21D 17/04 (2006 01) 241720
B21D 22/02 (2006 01) 241720*
B21D 17/04 (2006 01) 241721
B21D 22/02 (2006 01) 241721*
B21D 28/00 (2006 01) 241742
B21D 43/08 (2006 01) 241742*
B21D 47/04 (2006 01) 241742*
B23K 37/00 (2006 01) 241741
B23K 31/00 (2006 01) 241741*
B28B 3/08 (2006 01) 241723*
B29B 17/00 (2006 01) 241755*
B29C 64/314 (2017 01) 241712*
B29C 67/00 (2017 01) 241750*
B33Y 70/00 (2020 01) 241712
B60F 1/04 (2006 01) 241751
B60L 9/00 (2019 01) 241751*

B60P 7/04 (2006 01) 241735*
B60W 40/10 (2012 01) 241715
B61K 9/12 (2006 01) 241715*
B62D 33/037 (2006 01) 241735
B62D 35/00 (2006 01) 241706
B62D 35/00 (2006 01) 241707
B65B 51/22 (2006 01) 241729
B65B 7/02 (2006 01) 241729*
B65D 85/50 (2006 01) 241738*
B65D 17/34 (2006 01) 241734
B65D 43/00 (2006 01) 241734*
B65D 51/00 (2006 01) 241734*
B65G 47/00 (2006 01) 241742*
B65G 17/00 (2006 01) 241746
B65G 17/06 (2006 01) 241746*
B65G 19/04 (2006 01) 241746*
B65G 19/20 (2006 01) 241746*
B65G 19/24 (2006 01) 241746*
B65G 19/26 (2006 01) 241746*
B82Y 5/00 (2011 01) 241747*
C01B 3/02 (2006 01) 241737
C01B 3/34 (2006 01) 241737*
C01B 3/50 (2006 01) 241737*
C01B 13/11 (2006 01) 241739
C04B 18/10 (2006 01) 241732*
C04B 28/20 (2006 01) 241723
C04B 28/18 (2006 01) 241723*
C08J 11/08 (2006 01) 241755*
C08K 3/01 (2018 01) 241712*
C08K 3/08 (2006 01) 241712*
C08K 13/02 (2006 01) 241712*
C08L 27/16 (2006 01) 241712*
C08L 55/02 (2006 01) 241712*
C09C 1/48 (2006 01) 241733
C09C 1/56 (2006 01) 241733*
C09D 11/54 (2014 01) 241750
C09D 135/02 (2006 01) 241750*
C12N 11/00 (2006 01) 241747
C12N 11/14 (2006 01) 241747*
C12Q 1/04 (2006 01) 241747*
C22C 45/02 (2006 01) 241712*
E04F 21/02 (2006 01) 241740
E04F 21/06 (2006 01) 241740*
E04F 21/16 (2006 01) 241740*
E06B 3/70 (2006 01) 241731
E06B 3/82 (2006 01) 241731*
F17C 1/12 (2006 01) 241753
F17C 1/16 (2006 01) 241753*
F17C 13/08 (2006 01) 241753*
F24F 7/08 (2006 01) 241718
F24F 7/04 (2006 01) 241718*
G01B 7/00 (2006 01) 241708*
G01D 5/14 (2006 01) 241708*
G01L 5/169 (2020 01) 241708*
G01N 21/65 (2006 01) 241747*
G01N 3/08 (2006 01) 241716
G01N 3/22 (2006 01) 241716*
G01N 3/02 (2006 01) 241716*

* Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym  Ogłoszenie 
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpo-
wiadającym numerowi bez gwiazdki 
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G01N 33/44 (2006 01) 241755
G01N 33/574 (2006 01) 241709*
G01N 21/65 (2006 01) 241709*
G01R 31/08 (2020 01) 241730
G01R 31/11 (2006 01) 241730*
G01R 35/02 (2006 01) 241710
G01R 35/02 (2006 01) 241711
G05B 19/418 (2006 01) 241738*
G05D 7/06 (2006 01) 241738*
G05D 3/12 (2006 01) 241717*
G06F 17/00 (2019 01) 241715*
G08C 17/02 (2006 01) 241717
G09B 23/18 (2006 01) 241708
G16H 50/20 (2018 01) 241709
H01H 31/12 (2006 01) 241724
H01H 85/02 (2006 01) 241724*
H01H 31/12 (2006 01) 241725

H01H 85/02 (2006 01) 241725*
H01H 31/12 (2006 01) 241726
H01H 31/12 (2006 01) 241727
H01H 31/12 (2006 01) 241728
H01J 9/12 (2006 01) 241714
H01J 49/08 (2006 01) 241714*
H01M 10/00 (2006 01) 241751*
H01P 5/00 (2006 01) 241752
H01P 5/12 (2006 01) 241752*
H02B 1/20 (2006 01) 241727*
H02H 7/26 (2006 01) 241730*
H02J 3/01 (2006 01) 241749*
H02J 1/02 (2006 01) 241749*
H02M 1/12 (2006 01) 241749
H02M 1/14 (2006 01) 241749*
H03H 7/38 (2006 01) 241752*
H05B 45/10 (2020 01) 241717*

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PATENTÓW

241706 B62D 35/00 (2006 01)
241707 B62D 35/00 (2006 01)
241708 G09B 23/18 (2006 01)
241709 G16H 50/20 (2018 01)
241710 G01R 35/02 (2006 01)
241711 G01R 35/02 (2006 01)
241712 B33Y 70/00 (2020 01)
241713 A01D 91/00 (2006 01)
241714 H01J 9/12 (2006 01)
241715 B60W 40/10 (2012 01)
241716 G01N 3/08 (2006 01)
241717 G08C 17/02 (2006 01)
241718 F24F 7/08 (2006 01)
241719 B21D 17/02 (2006 01)
241720 B21D 17/04 (2006 01)
241721 B21D 17/04 (2006 01)
241722 B21D 17/02 (2006 01)
241723 C04B 28/20 (2006 01)
241724 H01H 31/12 (2006 01)
241725 H01H 31/12 (2006 01)
241726 H01H 31/12 (2006 01)
241727 H01H 31/12 (2006 01)
241728 H01H 31/12 (2006 01)
241729 B65B 51/22 (2006 01)
241730 G01R 31/08 (2020 01)

241731 E06B 3/70 (2006 01)
241732 B09B 3/27 (2022 01)
241733 C09C 1/48 (2006 01)
241734 B65D 17/34 (2006 01)
241735 B62D 33/037 (2006 01)
241736 A61K 8/49 (2006 01)
241737 C01B 3/02 (2006 01)
241738 A01K 67/033 (2006 01)
241739 C01B 13/11 (2006 01)
241740 E04F 21/02 (2006 01)
241741 B23K 37/00 (2006 01)
241742 B21D 28/00 (2006 01)
241743 A61K 9/08 (2006 01)
241744 A21D 13/31 (2017 01)
241745 A23L 7/139 (2016 01)
241746 B65G 17/00 (2006 01)
241747 C12N 11/00 (2006 01)
241748 A61B 5/08 (2006 01)
241749 H02M 1/12 (2006 01)
241750 C09D 11/54 (2014 01)
241751 B60F 1/04 (2006 01)
241752 H01P 5/00 (2006 01)
241753 F17C 1/12 (2006 01)
241754 A61K 9/51 (2006 01)
241755 G01N 33/44 (2006 01)

WpisY i ZMianY W reJestrZe nieUWZGlĘDnione  
W innYcH saMoDZielnYcH oGŁosZeniacH

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

Rubryka A – dane uprawnionego 
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku

Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczą-

ce patentu 
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 194477 A  Wykreślono: TOR ANDRZEJ, Siemianowi-
ce Śl , Polska; ŁUKOSZ MIECZYSŁAW, Jastrzębie, Polska; NIEZGO-
DA FRANCISZEK, Pawłowice, Polska; JAKUBÓW ANTONI, Jastrzę-
bie Zdrój, Polska; CYGANKIEWICZ JANUSZ, Katowice, Polska; 
ZIELEŹNIK JÓZEF, Łąka, Polska; LASEK MARIAN, Rybnik, Polska; 
SZYMIK JOACHIM, Jankowice, Polska; PLOCH ANDRZEJ, Święto-
chłowice, Polska Wpisano: CYGANKIEWICZ JOLANTA, Katowice, 
Polska; CYGANKIEWICZ-TRUŚ ANNA, Libiąż, Polska; JAKUBÓW 
ANTONI, Jastrzębie Zdrój, Polska; LASEK MARIAN, Rybnik, Pol-
ska; ŁUKOSZ MIECZYSŁAW, Jastrzębie, Polska; NIEZGODA FRAN-
CISZEK, Pawłowice, Polska; PLOCH ANDRZEJ, Świętochłowice, 
Polska; SZYMIK JOACHIM, Jankowice, Polska; TOR ANDRZEJ, 
Siemianowice Śl , Polska; ZIELEŹNIK JÓZEF, Łąka, Polska

(11) 208551 A  Wykreślono: JANCZY LESZEK, Tarnów, 
Polska; ZAGRODNIK SŁAWOMIR, Więckowice, Polska Wpisano: 
JANCZY LESZEK, Tarnów, Polska; ZAGRODNIK SŁAWOMIR, Więc-
kowice, Polska; SUMARA MACIEJ RAFAŁ, Recz, Polska; SUMARA 
MICHAŁ STEFAN, Słutowo, Polska

(11) 208551 A  Wykreślono: JANCZY LESZEK, Tarnów, 
Polska; ZAGRODNIK SŁAWOMIR, Więckowice, Polska; SUMARA 
MACIEJ RAFAŁ, Recz, Polska; SUMARA MICHAŁ STEFAN, Słu-
towo, Polska Wpisano: SUMARA MACIEJ RAFAŁ, Recz, Polska; 
SUMARA MICHAŁ STEFAN, Słutowo, Polska; SUMARA ANDRZEJ 
HENRYK, Słutowo, Polska

(11) 208551 A  Wykreślono: SUMARA MACIEJ RAFAŁ, 
Recz, Polska; SUMARA MICHAŁ STEFAN, Słutowo, Polska; SU-
MARA ANDRZEJ HENRYK, Słutowo, Polska Wpisano: SUMARA 
ANDRZEJ HENRYK, Słutowo, Polska

(11) 215886 A  Wykreślono: WARSZAWSKI UNIWERSYTET 
MEDYCZNY, Warszawa, Polska  000288917; ADAMED PHARMA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752; NARUSZEWICZ 
MAREK, Zalesie Górne, Polska; KISS ANNA, Warszawa, Polska 
Wpisano: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Pol-
ska  472293752; NARUSZEWICZ MAREK, Zalesie Górne, Polska; 
KISS ANNA, Warszawa, Polska;  

(11) 218615 A  Wykreślono: PROFIX SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350524775; KA-
ROLINA CZAJKOWSKA, Łódź, Polska Wpisano: PROFIX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
TOWA, Kraków, Polska  350524775; KAROLINA CZAJKOWSKA, 
Łódź, Polska

(11) 218615 A  Wykreślono: PROFIX SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kra-
ków, Polska 350524775; KAROLINA CZAJKOWSKA, Łódź, Polska 
Wpisano: PROFIX SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 350524775

(11) 223818 A  Wykreślono: GRANICZKA JANUSZ PAR-
KANEX, Chorzelów, Polska 831355441 Wpisano: STAHL SYSTEM 
JANUSZ GRANICZKA, Chorzelów, Polska 831355441

(11) 228388 A  Wykreślono: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KA-
TOWICACH, Katowice, Polska  000001347; SIEĆ BADAWCZA 
ŁUKASIEWICZ -INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, 
Polska  000027542 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ 
-INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, Polska 000027542

(11) 230876 A  Wykreślono: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KA-
TOWICACH, Katowice, Polska  000001347; SIEĆ BADAWCZA 
ŁUKASIEWICZ -INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, 
Polska  000027542 Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ 
-INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, Polska 000027542
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(11) 236085 A  Wykreślono: SORTER SPÓŁKA JAW-
NA KONRAD GRZESZCZYK MICHAŁ ZIOMEK, Radom, Pol-
ska  142446830 Wpisano: SORTER MICHAŁ ZIOMEK SPÓŁKA 
JAWNA, Warszawa, Polska 142446830

(11) 237649 D  Wpisano: ,,Na  mocy umowy z  dnia  
25 stycznia 2020 r  udzielono pełnej i wyłącznej licencji na ko-
rzystanie z  wynalazku przez AMAZEMET SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska na  czas 
określony tj  16 lat od zawarcia niniejszej umowy ’’

(11) 237650 D  Wpisano: ,,Na  mocy umowy z  dnia  
25 stycznia 2020 r  udzielono pełnej i wyłącznej licencji na ko-
rzystanie z  wynalazku przez AMAZEMET SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska na  czas 
określony tj  16 lat od zawarcia niniejszej umowy ’’

patentY eUropeJsKie

ZŁoŻone tŁUMacZenia  
patentÓW eUropeJsKicH

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

(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 2117094 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 2574866 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 2603252 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 2946519 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3065579 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3074802 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3117465 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3167122 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3256580 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3257317 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3261929 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3266360 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3304616 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3307533 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3310483 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3325899 B1
(T3) (97) 28 09 2022 2022/39 EP 3334433 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3335867 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3349772 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3357307 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3358037 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3368046 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3368658 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3375291 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3384000 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3386342 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3387300 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3389636 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3430688 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3435502 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3436457 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3453032 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3458509 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3463712 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3508536 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3519142 B1

(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3526827 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3532184 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3535954 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3548523 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3557929 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3581105 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3581429 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3585189 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3589083 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3590400 B1
(T3) (97) 05 10 2022 2022/40 EP 3590499 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3599425 B1
(T3) (97) 06 04 2022 2022/14 EP 3601670 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3604151 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3606326 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3606946 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3607453 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3622189 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3628387 B1
(T4) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3630917 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3635327 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3637509 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3640929 B1
(T3) (97) 29 06 2022 2022/26 EP 3641680 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3646094 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3647217 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3656033 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3669981 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3680445 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3682150 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3686183 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3690927 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3694271 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3705655 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3706546 B1
(T3) (97) 13 07 2022 2022/28 EP 3707945 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3708421 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3709119 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3728737 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3732009 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3737045 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3743190 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3745492 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3750610 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3750659 B1
(T3) (97) 07 09 2022 2022/36 EP 3755681 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3755742 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3764004 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3764824 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3773980 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3775442 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3777320 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3780673 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3782639 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3786987 B1
(T3) (97) 06 07 2022 2022/27 EP 3802650 B1
(T3) (97) 08 06 2022 2022/23 EP 3807480 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3813332 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3815533 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3818051 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3820712 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3826134 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3827005 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3827270 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3827702 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3834985 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3837148 B1
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(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3840600 B1
(T3) (97) 31 08 2022 2022/35 EP 3849848 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3866335 B1
(T3) (97) 19 10 2022 2022/42 EP 3874104 B1
(T3) (97) 24 08 2022 2022/34 EP 3877234 B1
(T3) (97) 12 10 2022 2022/41 EP 3878773 B1
(T3) (97) 17 08 2022 2022/33 EP 3879059 B1
(T3) (97) 22 06 2022 2022/25 EP 3881994 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3897202 B1
(T3) (97) 15 06 2022 2022/24 EP 3897203 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3897316 B1
(T3) (97) 14 09 2022 2022/37 EP 3897333 B1
(T3) (97) 27 07 2022 2022/30 EP 3898053 B1
(T3) (97) 20 07 2022 2022/29 EP 3899295 B1
(T3) (97) 10 08 2022 2022/32 EP 3901083 B1
(T3) (97) 03 08 2022 2022/31 EP 3901134 B1
(T3) (97) 21 09 2022 2022/38 EP 3907462 B1
(T3) (97) 26 10 2022 2022/43 EP 3922581 B1

WpisY i ZMianY W reJestrZe nieUWZGlĘDnione  
W innYcH saMoDZielnYcH oGŁosZeniacH

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

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

ce patentu 
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu

(11) 2203400 A  Wykreślono: Lafarge, Paris, Francja Wpisa-
no: Lafarge, Clamart, Francja

(11) 2203400 A  Wykreślono: Lafarge, Clamart, Francja Wpi-
sano: LafargeHolcim Ltd, Jona, Szwajcaria

(11) 2337705 A  Wykreślono: Adient Luxembourg Holding 
S à r l , Luxembourg, Luksemburg; Wpisano: Adient Yanfeng Se-
ating Mechanisms Co , Ltd , Shanghai, Chiny

(11) 2337705 A  Wykreślono: Adient Yanfeng Seating Me-
chanisms Co , Ltd , Shanghai, Chiny; Wpisano: KEIPER Seating Me-
chanisms Co , Ltd , Shanghai, Chiny

(11) 2221210 A  Wykreślono: Adient Luxembourg Holding 
S à r l , Luksemburg, Luksemburg; Wpisano: Adient Yanfeng Se-
ating Mechanisms Co , Ltd , Shanghai, Chiny

(11) 2221210 A  Wykreślono: Adient Yanfeng Seating Me-
chanisms Co , Ltd , Shanghai, Chiny; Wpisano: KEIPER Seating Me-
chanisms Co , Ltd , Shanghai, Chiny

(11) 2346716 A  Wykreślono: Adient Luxembourg Holding 
S à r l , Luksemburg, Luksemburg; Wpisano: Adient Yanfeng Se-
ating Mechanisms Co , Ltd , Shanghai, Chiny

(11) 2346716 A  Wykreślono: Adient Yanfeng Seating Me-
chanisms Co , Ltd , Shanghai, Chiny; Wpisano: KEIPER Seating Me-
chanisms Co , Ltd , Shanghai, Chiny

(11) 2352660 A  Wykreślono: Adient Luxembourg Holding 
S à r l , Luksemburg, Luksemburg; Wpisano: Adient Yanfeng Se-
ating Mechanisms Co , Ltd , Shanghai, Chiny

(11) 2352660 A  Wykreślono: Adient Yanfeng Seating Me-
chanisms Co , Ltd , Shanghai, Chiny; Wpisano: KEIPER Seating Me-
chanisms Co , Ltd , Shanghai, Chiny

(11) 2280845 A  Wykreślono: Adient Luxembourg Holding 
S à r l , Luksemburg, Luksemburg; Wpisano: Adient Yanfeng Se-
ating Mechanisms Co , Ltd , Shanghai, Chiny

(11) 2280845 A  Wykreślono: Adient Yanfeng Seating Me-
chanisms Co , Ltd , Shanghai, Chiny; Wpisano: KEIPER Seating Me-
chanisms Co , Ltd , Shanghai, Chiny

(11) 2307457 A  Wykreślono: ESBATech, an Alcon Biomedi-
cal Research Unit LLC, Schlieren, Szwajcaria; Wpisano: Novartis AG, 
Bazylea, Szwajcaria

(11) 2296936 A  Wykreślono: Adient Luxembourg Holding 
S à r l , Luksemburg, Luksemburg; Wpisano: Adient Yanfeng Se-
ating Mechanisms Co , Ltd , Shanghai, Chiny

(11) 2296936 A  Wykreślono: Adient Yanfeng Seating Me-
chanisms Co , Ltd , Shanghai, Chiny; Wpisano: KEIPER Seating Me-
chanisms Co , Ltd , Shanghai, Chiny

(11) 2307232 A  Wykreślono: Adient Luxembourg Holding 
S à r l , Luxembourg, Luksemburg; Wpisano: Adient Yanfeng Se-
ating Mechanisms Co , Ltd , Shanghai, Chiny

(11) 2307232 A  Wykreślono: Adient Yanfeng Seating Me-
chanisms Co , Ltd , Shanghai, Chiny; Wpisano: KEIPER Seating Me-
chanisms Co , Ltd , Shanghai, Chiny

(11) 2378921 A  Wykreślono: Unilin BVBA, Wielsbeke, Belgia; 
Wpisano: Unilin BV, Wielsbeke, Belgia

(11) 2378921 A  Wykreślono: Unilin BV, Wielsbeke, Belgia; 
Wpisano: Flooring Industries Limited, SARL, Bertrange, Luksem-
burg

(11) 2343284 A  Wykreślono: Farm Hannong Co , Ltd , Seoul, 
Korea Południowa; Dongbu Farm Hannong Co , Ltd , Seoul, Korea 
Południowa; Wpisano: FarmHannong Co , Ltd , Seul, Korea Połu-
dniowa

(11) 2362875 A  Wykreślono: BioElectron Technology Cor-
poration, Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: 
PTC THERAPEUTICS, INC , South Plainfield, Stany Zjednoczone 
Ameryki

(11) 2285659 A  Wykreślono: Kongsberg Maritime CM AS, 
Ålesund, Norwegia; Wpisano: Kongsberg Maritime AS, Horten, 
Norwegia

(11) 2467366 A  Wykreślono: Phenex Pharmaceuticals AG, 
Ludwigshafen, Niemcy; Wpisano: Gilead Sciences, Inc , Foster City, 
Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2499788 A  Wykreślono: Philips Lighting Holding B V , 
Eindhoven, Holandia; Wpisano: Signify Holding B V , Eindhoven, 
Holandia

(11) 2529159 A  Wykreślono: ARISTON THERMO S P A , Fa-
briano, Włochy; Wpisano: ARISTON S P A , Fabriano, Włochy

(11) 2585469 A  Wykreślono: Leo Pharma A/S, Ballerup, Da-
nia; Wpisano: UNION THERAPEUTICS A/S, Hellerup, Dania

(11) 2471530 A  Wykreślono: BioElectron Technology Cor-
poration, Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: 
PTC THERAPEUTICS, INC , South Plainfield, Stany Zjednoczone 
Ameryki

(11) 2564843 A  Wykreślono: BioElectron Technology Cor-
poration, Mountain View, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: 
PTC THERAPEUTICS, INC , South Plainfield, Stany Zjednoczone 
Ameryki
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WYJĄTEK OD OCHRONY PRZYZNANEJ NA PODSTAWIE  
DODATKOWEGO ŚWIADECTWA OCHRONNEGO

W dniu 10 11 2022 r  Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S A ,  
z siedzibą ul  Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polska 
złożyły powiadomienie o wyjątku od ochrony przyznanej na 
podstawie dodatkowego świadectwa ochronnego o numerze 
RD 0175 dla produktu o nazwie „APIKSABAN i jego farmaceu-
tycznie dopuszczalne sole” określając jako cel wytwarzania 
produktu jego wywóz  Jako państwo członkowskie, w którym 
ma mieć miejsce wytwarzanie w celu wywozu oraz planowa-
ne pierwsze działanie powiązane przed rozpoczęciem wy-
twarzania została wskazana Polska  Jako numer referencyjny 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub równoważny do-
kument w państwie trzecim wywozu wskazano: Kazachstan  
№ PК-ЛC-5 № 025185, № PК-ЛC-5 № 025184 

oGŁosZenia

oGŁosZenia nieUWZGlĘDnione  
W innYcH saMoDZielnYcH oGŁosZeniacH

W dniu 10 11 2022 r  Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S A ,  
z siedzibą ul  Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, złożyły 
powiadomienie o wyjątku od ochrony przyznanej na podsta-
wie dodatkowego świadectwa ochronnego o numerze RD 0175 
dla produktu o nazwie „APIKSABAN i jego farmaceutycznie 
dopuszczalne sole” określając jako cel wytwarzania produktu 
jego wywóz  Jako państwo członkowskie, w którym ma mieć 
miejsce wytwarzanie w celu wywozu oraz planowane pierwsze 
działanie powiązane przed rozpoczęciem wytwarzania została 
wskazana Polska  Nie został opublikowany numer referencyjny 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub równoważnego do-
kumentu w państwie trzecim wywozu – Uzbekistanie 
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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 72 828 do nr 72 832)

(Y1) (11) 72829 (41) 2022 07 11 
(51) A01M 7/00 (2006 01) 
 A01M 11/00 (2006 01)
(21) 129732 (22) 2021 01 08
(72) DOMINIAK ŁUKASZ, Zimnice (PL)
(73) DOMINIAK ŁUKASZ, Zimnice (PL)
(54) Opryskiwacz sadowniczy samojezdny z wentylatorem

(Y1) (11) 72830 (41) 2022 05 16 
(51) A47F 5/01 (2006 01) 
 A47B 13/00 (2006 01) 
 A47B 37/04 (2006 01) 
 F16B 12/10 (2006 01) 
 A47B 96/14 (2006 01) 
 G09F 15/00 (2006 01)
(21) 130018 (22) 2019 07 03
(30) PUV 2018-35475  2018 10 16 CZ
(86) 2019 07 03  PCT/CZ19/00032
(87) 2020 04 23  WO20/078485

(72) KARÁSEK DAVID, Říčany (CZ); NAVRÁTILOVÁ RADKA,  
Zlin Kostelec (CZ)
(73) MMCITÉ 1 A S, Bilovice (CZ)
(54) Stojak z panelem wieloelementowym

(Y1) (11) 72828 (41) 2021 08 30 
(51) B08B 3/04 (2006 01) 
 B08B 1/04 (2006 01) 
 E04F 21/00 (2006 01) 
 A46B 17/06 (2006 01) 
 B44D 3/00 (2006 01)
(21) 129119 (22) 2020 04 13
(30) W 128976  2020 02 24 PL
(72) KUBALA ROMAN, Ustroń (PL)
(73) KUBALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ustroń (PL)
(54) Przyrząd do czyszczenia wałka malarskiego

(Y1) (11) 72831 (41) 2021 05 31 
(51) H02K 7/18 (2006 01) 
 H02K 16/00 (2006 01) 
 F03D 9/25 (2016 01)
(62) 435378
(21) 130451 (22) 2020 09 21
(72) RUSEK ANDRZEJ, Częstochowa (PL); LIS MAREK,  
Częstochowa (PL); POPENDA ANDRZEJ, Częstochowa (PL);  
NOWAK MARCJAN, Przyrów (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Elektrownia wiatrowa z turbinami przeciwbieżnymi
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 Nr prawa Symbol 
 ochronn  MKP

 1 2

 Nr prawa Symbol 
 ochronn  MKP

 1 2

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn 

 1 2

 Symbol Nr prawa 
 MKP ochronn 

 1 2

(Y1) (11) 72832 (41) 2021 05 31 
(51) H02K 7/18 (2006 01) 
 H02K 16/00 (2006 01) 
 F03D 9/25 (2016 01)
(62) 435380
(21) 130453 (22) 2020 09 21
(72) RUSEK ANDRZEJ, Częstochowa (PL); LIS MAREK,  
Częstochowa (PL); POPENDA ANDRZEJ, Częstochowa (PL);  
NOWAK MARCJAN, Przyrów (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Generator synchroniczny dwuwirnikowy

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH, 
WEDŁUG SYMBOLI MKP

A01M 7/00 (2006 01) 72829
A01M 11/00 (2006 01) 72829*
A46B 17/06 (2006 01) 72828*
A47B 13/00 (2006 01) 72830*
A47B 37/04 (2006 01) 72830*
A47B 96/14 (2006 01) 72830*
A47F 5/01 (2006 01) 72830
B08B 3/04 (2006 01) 72828
B08B 1/04 (2006 01) 72828*
B44D 3/00 (2006 01) 72828*

E04F 21/00 (2006 01) 72828*
F03D 9/25 (2016 01) 72831*
F03D 9/25 (2016 01) 72832*
F16B 12/10 (2006 01) 72830*
G09F 15/00 (2006 01) 72830*
H02K 7/18 (2006 01) 72831
H02K 16/00 (2006 01) 72831*
H02K 7/18 (2006 01) 72832
H02K 16/00 (2006 01) 72832*

INDEKS NUMEROWY 
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

72828 B08B 3/04 (2006 01)
72829 A01M 7/00 (2006 01)
72830 A47F 5/01 (2006 01)

72831 H02K 7/18 (2006 01)
72832 H02K 7/18 (2006 01)

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

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

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

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

uprawnionego (kod kraju)

praWa Z reJestracJi  
WZorÓW prZeMYsŁoWYcH

UDZielone praWa 
(od nr 28 321 do nr 28 327)

(51) 21-02 (11) 28321 (22) 2022 07 27 (21) 30966
(73) STRZECHA MARIUSZ KOORDYNACJA, Radom (PL)
(72) STRZECHA MARIUSZ
(54) Balansowa platforma stochastyczna z kulami
(55) 

(51) 08-08 (11) 28322 (22) 2022 08 11 (21) 30993
(73) MACIEJEWSKI JAN FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-
USŁUGOWA JM-ROLL, Nowy Dwór (PL)
(72) MACIEJEWSKI JAN
(54) Uchwyt-część przenośnika zgrzebłowego
(55) 

(51) 06-01 (11) 28323 (22) 2022 08 25 (21) 31019
(73) LIBERACKI MAREK LIBRO, Lubawa (PL)
(72) MATUSIAK DARIUSZ
(54) Zestaw mebli tapicerowanych
(55) 

(51) 06-01, 06-02, 06-05 (11) 28324 (22) 2022 08 25 (21) 31020
(73) LIBERACKI MAREK LIBRO, Lubawa (PL)
(72) MATUSIAK DARIUSZ
(54) Zestaw modułowy mebli tapicerowanych
(55) 
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(51) 32-00 (11) 28325 (22) 2022 08 17 (21) 31001
(73) RYBAK ANDRZEJ MAX SPORT, Gdynia (PL)
(72) RYBAK ANDRZEJ
(54) Znak graficzny
(55) 

(51) 19-08 (11) 28326 (22) 2022 06 29 (21) 30933
(73) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka (PL)
(72) JAKÓBEK EWA
(54) Etykieta
(55) 

(51) 09-01 (11) 28327 (22) 2022 07 06 (21) 30941
(73) BEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ruszczyn (PL)
(72) ZARĘBSKI DARIUSZ
(54) Butelka
(55) 

WYGaśniĘcie praWa

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

(11) 22862 2021 06 02 Prawo wygasło w całości 
(11) 22863 2021 06 04 Prawo wygasło w całości 
(11) 22865 2021 06 09 Prawo wygasło w całości 
(11) 22867 2021 06 16 Prawo wygasło w całości 
(11) 22868 2021 06 16 Prawo wygasło w całości 
(11) 22869 2021 06 16 Prawo wygasło w całości 
(11) 22870 2021 06 16 Prawo wygasło w całości 
(11) 22916 2021 05 27 Prawo wygasło w całości 
(11) 22917 2021 05 27 Prawo wygasło w całości 
(11) 22925 2021 06 20 Prawo wygasło w całości 
(11) 22931 2021 06 17 Prawo wygasło w całości 
(11) 22939 2021 06 29 Prawo wygasło w całości 
(11) 22940 2021 06 27 Prawo wygasło w całości 
(11) 22960 2021 06 01 Prawo wygasło w całości 
(11) 22961 2021 06 01 Prawo wygasło w całości 
(11) 22962 2021 06 01 Prawo wygasło w całości 
(11) 22963 2021 05 31 Prawo wygasło w całości 
(11) 22964 2021 05 31 Prawo wygasło w całości 
(11) 22965 2021 05 31 Prawo wygasło w całości 
(11) 22966 2021 05 31 Prawo wygasło w całości 
(11) 22967 2021 05 31 Prawo wygasło w całości 
(11) 22968 2021 05 31 Prawo wygasło w całości 
(11) 22969 2021 05 06 Prawo wygasło w całości 
(11) 22970 2021 06 15 Prawo wygasło w całości 
(11) 22971 2021 06 03 Prawo wygasło w całości 
(11) 22975 2021 05 02 Prawo wygasło w całości 
(11) 22977 2021 05 09 Prawo wygasło w całości 
(11) 22983 2021 06 16 Prawo wygasło w całości 
(11) 22984 2021 05 06 Prawo wygasło w całości 
(11) 22995 2021 05 27 Prawo wygasło w całości 
(11) 22996 2021 05 30 Prawo wygasło w całości 
(11) 22998 2021 05 30 Prawo wygasło w całości 
(11) 23008 2021 06 08 Prawo wygasło w całości 
(11) 23012 2021 05 31 Prawo wygasło w całości 
(11) 23016 2021 06 23 Prawo wygasło w całości 
(11) 23017 2021 06 23 Prawo wygasło w całości 
(11) 23018 2021 06 23 Prawo wygasło w całości 
(11) 23029 2021 05 12 Prawo wygasło w całości 
(11) 23031 2021 05 02 Prawo wygasło w całości 
(11) 23043 2021 05 12 Prawo wygasło w całości 
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D. ZnaKi toWaroWe

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

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

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

praWa ocHronne  
na ZnaKi toWaroWe

UDZielone praWa 
(od nr 356 697 do nr 356 900)

(111) 356697 (220) 2022 04 11 (210) 541867
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) CSHARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cshark
(540) 

(591) zielony, czarny, biały
(531) 26 11 01, 26 11 09, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 9 Utrwalone na  nośnikach informacje i  dane, 42 Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych 

(111) 356698 (220) 2022 04 29 (210) 542574
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 23
(732) ŁACIŃSKA-CHOMNICKA HALSZKA, Elbląg (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLINIKA PRAWA PRACY LABOR LAW CLINIC

(540) 

(591) złoty, biały
(531) 26 11 03, 27 05 01, 27 05 05, 29 01 12
(510), (511) 41 Prowadzenie warsztatów [szkolenia], 45 Doradztwo 
prawne, Audyty zgodności z  prawem, Mediacje, Audyty zgodności 
z przepisami 

(111) 356699 (220) 2022 04 29 (210) 542577
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 23
(732) AGP-GLOBAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Relax lounge bar
(540) 

(531) 26 04 05, 26 04 10, 26 04 18, 27 05 01, 27 05 05, 27 05 24, 
24 13 09, 24 13 23
(510), (511) 43 Usługi barowe, Usługi barów z fajkami wodnymi 
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(111) 356700 (220) 2022 05 04 (210) 542687
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 23
(732) ALBI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czytaj Z ALBIKIEM
(540) 

(531) 01 01 01, 01 13 05, 20 01 03, 27 05 01
(510), (511) 9 Książki dźwiękowe, Książki audio, Serie książek dla dzieci 
do pobrania, Zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydak-
tycznych, Zestawy naukowe dla dzieci będące urządzeniami instruk-
tażowymi, Środki edukacyjne do pobrania, Interaktywne publikacje 
elektroniczne, Książki elektroniczne do  pobrania, 16 Książki, Książki 
dla dzieci, Książki dla dzieci z elementem audio, Książki z zadaniami 
dla dzieci, Książki z obrazkami, Książki z grafiką, Książki z opowiada-
niami, Książki edukacyjne, Książeczki z  opowiadaniami dla dzieci, 
Naklejki, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane książki, cza-
sopisma, gazety i inne media papierowe, 28 Puzzle, Puzzle [zabawki], 
Elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, Edukacyjne gry elektronicz-
ne, Artykuły do zabawy dla dzieci, Elektroniczne urządzenia do gier 
edukacyjnych dla dzieci, Zabawki edukacyjne, 35 Usługi sprzeda-
ży hurtowej w  związku z  zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie zabawek 

(111) 356701 (220) 2022 05 04 (210) 542690
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 23
(732) ACE 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALERIA ANDRYCHÓW
(540) 

(591) czarny, niebieski, czerwony, zielony, fioletowy, 
pomarańczowy, żółty
(531) 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 16 Katalogi, Prospekty, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru 
i  kartonu, modele architektoniczne, Materiały drukowane i  artykuły 
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne z pa-
pieru, Materiały i  środki dla artystów i do dekoracji, Papier i karton, 
Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kar-
tonu lub tworzyw sztucznych, Materiały filtrujące z  papieru, Afisze, 
plakaty z  papieru lub kartonu, Bibułka, Bielizna stołowa papierowa, 
Bieżniki stołowe papierowe, Bieżniki stołowe z celulozy, Bileciki stoło-
we, Chorągiewki papierowe, Chłonne arkusze papieru lub plastiku 
do pakowania żywności, Chusteczki celulozowe do celów kosmetycz-
nych, Chusteczki do nosa [papierowe], Chusteczki do twarzy z papie-
ru, Chusteczki do nosa papierowe, Chusteczki papierowe do demaki-
jażu, Chusteczki higieniczne papierowe, Chusteczki papierowe 
do usuwania makijażu, Chusteczki papierowe do użytku kosmetycz-
nego, Chusteczki toaletowe, Dekoracje na środek stołu z papieru, De-
koracje na stół z papieru, Dekoracje z papieru [flagi], Filtry do kawy 
papierowe, Filtry do wody z papieru, Girlandy papierowe, Higieniczne 
ręczniki papierowe do rąk, Kartonowe maty stołowe, Kawa (Filtry do-) 
papierowe, Kuchenki mikrofalowe (Torebki do gotowania w-), Łopatki 
wykonane z  kartonu do  usuwania odchodów zwierząt domowych, 
Maty obiadowe tekturowe, Maty papierowe, Maty pod nakrycia stoło-
we z tektury, Maty pod nakrycia stołowe z papieru, Maty [podstawki] 
na monety, Maty stołowe pod talerze z tektury, Maty stołowe z karto-
nu, Maty stołowe z papieru, Niemowlęce śliniaki papierowe, Osłony 
z papieru na doniczki, Papier chłonny, Papier do celów kuchennych, 
Ozdoby kartonowe na  artykuły spożywcze, Papier do  pakowania 

żywności, Papier do pieczenia, Papier do użytku na stołach do badań, 
Papier do  wykładania półek, Papier higieniczny, Papier kuchenny 
w rolkach, Papier pergaminowy, Papier serwetkowy, Papier tłuszczoo-
dporny, Papier toaletowy w rolkach, Papier welinowy, Papier z nasio-
nami do  sadzenia [artykuły papiernicze], Papierowe chusteczki 
do mycia, Papierowe chusteczki do wycierania, Papierowe chusteczki 
higieniczne, Papierowe chusteczki toaletowe, Papierowe koronki, Pa-
pierowe maty stołowe, Papierowe nakładki na deski sedesowe, Papie-
rowe nakładki na muszle klozetowe, Papierowe nakrycia [obrusy] sto-
łowe, Papierowe obrusy, Papierowe parasolki do koktajli, Papierowe 
podkładki do  klatek dla zwierząt domowych, Papierowe podkładki 
do  zmiany pieluszek, Papierowe podkładki na  stół, Papierowe pod-
kładki pod szklanki, Papierowe podkładki stołowe, Papierowe pod-
stawki, Papierowe podstawki pod kufle do piwa, Papierowe podstaw-
ki pod szklanki, Papierowe serwetki do użytku domowego, Papierowe 
serwetki koronkowe, Papierowe serwetki o wzorze koronkowym, Pa-
pierowe wkładki do tacek dentystycznych, Papierowe worki na śmie-
ci, Perfumowane, papierowe wkładki do szuflad, Pergamin, Perfumo-
wane wkłady do  szuflad, Pergamin do  pieczenia, Pergaminowy 
(Papier-), Plakaty z papieru, Płatki papierowe do demakijażu, Podkład-
ki pod szklanki z  tektury, Podkładki stołowe z  papieru, Podstawki 
na  stół papierowe, Podstawki papierowe, Podstawki pod szklanki 
z kartonu, Podstawki pod szklanki z tektury, Podstawki pod szklanki 
z papieru, Proporczyki z papieru, Ręczniki do twarzy papierowe, Ręcz-
niki kuchenne w  rolkach, Ręczniki papierowe, Ręczniki papierowe 
do czyszczenia, Ręczniki papierowe do demakijażu, Ręczniki papiero-
we do  osuszania, Ręczniki papierowe do  rąk, Ręczniki papierowe 
do twarzy, Rolki do kas sklepowych, Rolki papieru toaletowego, Ście-
reczki do twarzy z papieru, Ściereczki z celulozy, Serwetki jednorazo-
we, Serwetki papierowe pod desery z imitowanym koronkowym wy-
kończeniem, Serwetki papierowe (Stołowe-), Serwetki stołowe 
papierowe, Serwetki z celulozy do użytku domowego, Śliniaki papie-
rowe, Śliniaki z rękawami, papierowe, Stołowa (Bielizna-) papierowa, 
Szorstkie chusteczki [do użytku toaletowego], Tekturowe maty stoło-
we, Toaletowy (Papier-), Torby do pakowania wykonane z biodegra-
dowalnego papieru, Torby na śmieci z papieru, Torebki do gotowania 
w kuchniach mikrofalowych, Torebki z papierowe na odchody zwie-
rząt domowych, Wkładki papierowe do  szuflad, perfumowane lub 
nie, Wkładki do szuflad wykonane z perfumowanego papieru, Utrzy-
mujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, 
Transparenty z papieru, Worki na śmieci z papieru [do użytku domo-
wego], 35 Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamo-
we, marketingowe i  promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne 
i  marketingowe, Usługi aukcyjne, Abonowanie dostępu do  serwisu 
telekomunikacyjnych baz danych, Administrowanie i  organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie prenumeratą gazet 
[dla osób trzecich], Administrowanie sprzedażą, Agencje eksportowe 
i importowe, Agencje importowe i eksportowe, Agencje importu-eks-
portu towarów, Analiza cen, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień 
sprzedaży, Dostarczanie informacji dotyczących produktów kon-
sumpcyjnych za  pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji 
handlowych konsumentom, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, 
Dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu na temat sprze-
daży samochodów, Dostarczanie informacji porównawczych w zakre-
sie cen pokoi hotelowych, Dostarczanie informacji konsumentom 
na temat towarów i usług, Gromadzenie, na rzecz innych osób, róż-
nych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom wy-
godnego porównywania i  kupowania tych usług, Gromadzenie, 
na  rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych w  celu 
umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych 
usług, Gromadzenie proponowanych ofert w  przetargach, Handel 
(Zarządzanie w zakresie zamówień w-), Handlowe informacje i porady 
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], Handlo-
we informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów 
i usług, Informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, In-
formacje na  temat metod sprzedaży, Informacje na  temat rankingu 
sprzedaży produktów, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży i pro-
gramów sprzedaży, Nabywanie dostępu do  kanałów telewizyjnych, 
Nabywanie towarów i  usług dla innych firm, Nabywanie towarów 
w imieniu innych przedsiębiorstw, Negocjowanie i rozliczanie trans-
akcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie i zawieranie trans-
akcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów tele-
komunikacji, Negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 
Negocjowanie umów kupna i  sprzedaży towarów, Negocjowanie 
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umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowot-
nej, Notowania cenowe towarów lub usług, Organizacja abonamen-
tów do pobierania elektronicznych opłat za przejazd autostradą [ETC] 
na rzecz innych, Organizacja i przeprowadzanie pchlich targów, Orga-
nizacja subskrypcji do czasopism w formacie elektronicznym, Organi-
zacja subskrypcji kanału telewizji, Organizacja subskrypcji mediów 
informacyjnych, Organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, 
Organizacja subskrypcji pakietów medialnych, Organizacja subskryp-
cji usług telefonicznych, Organizacja subskrypcji usług interneto-
wych, Organizowanie i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą 
bydła, Organizowanie i prowadzenie dla osób trzecich imprez związa-
nych ze  sprzedażą inwentarza żywego i  bydła zarejestrowanego 
i przeznaczonego na sprzedaż, Organizowanie i prowadzenie imprez 
związanych ze sprzedażą inwentarza żywego, Organizowanie prezen-
tacji osób w  celach biznesowych w  związku z  zakupem i  sprzedażą 
produktów, Organizowanie prenumeraty publikacji dla osób trzecich, 
Organizowanie sprzedaży w  trybie aukcji i  przetargów publicznych, 
Organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób trze-
cich, Organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi 
[handel], Organizowanie zakupów zbiorowych, Organizowanie zaku-
pu towarów na rzecz osób trzecich, Porady odnośnie handlu wymien-
nego, Porównywarki cen zakwaterowania, Pośrednictwo w działalno-
ści handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo w  kontaktach 
handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w nabywaniu usług tele-
matycznych, telefonicznych lub komputerowych [Internet], Pośrednic-
two w  kontraktach na  kupno i  sprzedaż produktów, Pośrednictwo 
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, Pośrednictwo 
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośred-
niczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośred-
niczenie i  zawieranie transakcji handlowych na  rzecz osób trzecich, 
Pośredniczenie w  umowach dotyczących sprzedaży i  zakupu towa-
rów, Pozyskiwanie kontraktów dotyczących dostaw energii, Pozyski-
wanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, Pozyskiwanie umów 
[dla osób trzecich], Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów 
i usług, na rzecz innych, Pozyskiwanie umów na rzecz innych, odno-
śnie kupna i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz osób 
trzecich związanych ze  sprzedażą towarów, Pozyskiwanie umów 
na  rzecz innych odnośnie świadczenia usług, Pozyskiwanie umów 
na  zakup i  sprzedaż towarów i  usług, Prenumerata gazet [dla osób 
trzecich], Prenumeraty dzienników elektronicznych, Prenumerowa-
nie gazet, Procedury administracyjne związane z roszczeniami gwa-
rancyjnymi, Procedury administracyjne związane ze składaniem zle-
ceń kupna za  pośrednictwem telefonu lub komputera, Procedury 
administracyjne związane ze  składaniem zleceń kupna za  pośrednic-
twem komputera, Produkcja programów typu telezakupy, Produkcja 
programów związanych z  telezakupami, Przygotowanie i  zawieranie 
transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Reklamowanie usług in-
nych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porów-
nanie usług tych dostawców, Rozpowszechnianie wykazów nazwisk 
i adresów, Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień 
online, Skomputeryzowane zamówienia towarów, Subskrypcje pakie-
tów mediów informacyjnych, Świadczenie usług porównania cen onli-
ne, Telemarketing, Udostępnianie informacji o produktach konsumenc-
kich, Udostępnianie informacji dotyczących produktów konsumenckich 
w zakresie oprogramowania, Udostępnianie informacji o produktach 
konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, Udostępnianie 
informacji o produktach konsumenckich dotyczących laptopów, Udo-
stępnianie porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycz-
nych, Udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich 
w  zakresie laptopów, Udostępnianie porad dotyczących produktów 
konsumenckich w  zakresie oprogramowania, Udzielanie informacji 
dotyczących sprzedaży handlowej, Udzielanie informacji konsumenc-
kich o produktach w zakresie kosmetyków, Udzielanie informacji ryn-
kowej w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych, Udzielanie po-
rad dla konsumentów o produktach, Udzielanie porad konsumenckich 
dotyczących produktów, Usługi administracyjne w zakresie kierowa-
nia klientów na  konsultacje z  prawnikiem, Usługi administracyjne 
w  zakresie kierowania pacjentów na  konsultacje, Usługi administra-
cyjne w zakresie programów przekazywania udziałów pracownikom, 
Usługi administracyjne w  zakresie rozpatrywania roszczeń gwaran-
cyjnych, Usługi administracyjne w  zakresie ubezpieczenia zdrowia 
zębów, Usługi agencji eksportowo-importowych, Usługi agencji eks-
portowych, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi agencji 
importowo-eksportowych w dziedzinie energii, Usługi agencji impor-
towych, Usługi agencji zakupu, Usługi automatycznego zamawiania 

ponownego na rzecz firm, Usługi biurowe dotyczące przyjmowania 
zamówień sprzedaży, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów 
w imieniu firm, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz 
osób trzecich, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania 
towarów dla osób trzecich, Usługi doradcze związane z transakcjami 
handlowymi, Usługi importowo-eksportowe, Usługi informacyjne 
i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towa-
rów, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, Usługi informa-
cyjne i  poradnictwo handlowe dla konsumentów w  dziedzinie pro-
duktów do  makijażu, Usługi informacyjne i  poradnictwo handlowe 
dla konsumentów w  dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, Usługi 
informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzi-
nie produktów kosmetycznych, Usługi izby handlowej w zakresie pro-
mocji handlu, Usługi izby handlowej w  zakresie promocji przedsię-
biorstw, Usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, 
Usługi odbierania zamówień telefonicznych na  rzecz osób trzecich, 
Usługi porównywania cen, Usługi porównywania cen energii, Usługi 
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą poten-
cjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi 
finansowania, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dzie-
dzinie sprzedaży produktów i  świadczenia usług, Usługi pośrednic-
twa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trze-
cich, Usługi pośrednictwa związane z  reklamowaniem, Usługi 
prenumeraty gazet, Usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, 
Usługi składania zamówień hurtowych, Usługi w zakresie administro-
wania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży 
dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi w zakresie analizy cen, 
Usługi w zakresie kupna, Usługi w zakresie nabywania dla osób trze-
cich [zakupy produktów i  usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi 
w zakresie nabywania bonów na rzecz innych, Usługi w zakresie naby-
wania wyposażenia biurowego świadczone osobom trzecim, Usługi 
w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie porównywania zaku-
pów, Usługi w zakresie promocji eksportu, Usługi w zakresie składania 
zamówień [dla osób trzecich], Usługi w zakresie zamówień na rzecz 
osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restau-
racji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi 
w  zakresie zamówień online, Usługi zarządzania sprzedażą, Usługi 
zlecania na  zewnątrz w  zakresie organizacji zaopatrzenia towarów 
na rzecz innych, Wynajmowanie kas fiskalnych, Załatwianie prenume-
raty książek, recenzji, gazet lub komiksów, Zamówienia handlowe 
(Zarządzanie w zakresie-), Zaopatrzenie osób trzecich w napoje alko-
holowe [zakup towarów dla innych przedsiębiorców], Zapewnianie 
konsumentom rekomendacji o  towarach w  celach handlowych, Za-
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to-
warów i usług, Zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania 
towarów i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie administracyjne 
zamówieniami na  zakup w  ramach usług świadczonych przez firmy 
wysyłkowe, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr 
i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie w imieniu przedsiębiorstw 
przemysłowych i handlowych w zakresie zaopatrywania w materiały 
biurowe, Zarządzanie w zakresie zamówień, Zarządzanie w zakresie 
zamówień handlowych, Zarządzanie w  zakresie zamówień zakupo-
wych, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy 
online, Bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w  odniesieniu 
do  napojów, Sklepowe usługi detaliczne związane z  dywanami, 
Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu 
odzieży, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich 
do zakupu usług rozrywkowych, Sprzedaż detaliczna kart przedpła-
conych dla osób trzecich do  zakupu usług telekomunikacyjnych, 
Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu 
treści multimedialnych, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków far-
maceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, wetery-
naryjnych i  sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi 
bezobsługowych sklepów detalicznych w  odniesieniu do  żywności, 
Usługi detaliczne związane z nożami kuchennymi, Usługi handlu de-
talicznego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego w odnie-
sieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego w od-
niesieniu do  oprogramowania komputerowego, Usługi handlu 
detalicznego związane z komputerami, które można nosić na sobie, 
Usługi handlu detalicznego w  zakresie materiałów budowlanych, 
Usługi handlu detalicznego związane z  futrami sztucznymi, Usługi 
handlu detalicznego w  odniesieniu do  akcesoriów odzieżowych, 
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt 
domowych, Usługi handlu detalicznego związane z  akcesoriami 
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do rowerów, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekar-
niczych, Usługi handlu detalicznego związane z preparatami do wło-
sów, Usługi handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczy-
mi, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu 
elektronicznego, Usługi handlu detalicznego w  odniesieniu do  do-
mowego sprzętu elektrycznego, Usługi handlu detalicznego w związ-
ku z akcesoriami samochodowymi, Usługi handlu detalicznego w za-
kresie akcesoriów mody, Usługi handlu detalicznego związane 
z wózkami dziecięcymi, Usługi handlu detalicznego online w zakresie 
muzyki cyfrowej do  pobrania, Usługi handlu detalicznego online 
w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi han-
dlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do po-
brania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone 
przez galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego w zakresie prepara-
tów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materia-
łów medycznych, Usługi handlu detalicznego związane z urządzenia-
mi kuchennymi, Usługi handlu detalicznego online obejmującego 
nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, Usługi handlu detalicz-
nego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, Usługi 
handlu detalicznego związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, 
Usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, Usługi handlu 
detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu deta-
licznego związane ze sprzętem audiowizualnym, Usługi handlu deta-
licznego związane ze środkami zapachowymi, Usługi handlu detalicz-
nego związane z napojami alkoholowymi, Usługi handlu detalicznego 
związane ze  sprzętem ogrodniczym, Usługi handlu detalicznego 
w  zakresie produktów ogrodniczych, Usługi handlu detalicznego 
związane z przyrządami do przygotowywania żywności, Usługi han-
dlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek 
zawierających piwo, Usługi handlu detalicznego związane ze sprze-
dażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi 
handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pude-
łek zawierających czekoladki, Usługi handlu detalicznego związane 
ze  sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, 
Usługi handlu detalicznego w zakresie baterii, Usługi handlu detalicz-
nego związane z filiżankami i szklankami, Usługi handlu detalicznego 
w zakresie akumulatorów, Usługi handlu detalicznego dotyczące ro-
werów, Usługi handlu hurtowego dotyczące futer sztucznych, Usługi 
handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi 
handlu hurtowego w  odniesieniu do  oprogramowania komputero-
wego, Usługi handlu hurtowego w  zakresie preparatów farmaceu-
tycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz materiałów medycz-
nych, Usługi klubów książki prowadzących sprzedaż detaliczną dla 
członków, Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami 
kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sklepów detalicznych onli-
ne obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związane z mate-
riałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakry-
ciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  tkaninami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania 
z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  artykułami ogrodniczymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjąt-
kiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  preparatami 
do  produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urzą-
dzeniami do pomiaru czasu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  preparatami do  produkcji napojów, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, Usługi sprze-
daży detalicznej w  związku z  urządzeniami do  opalania się, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  akcesoriami seksualnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezal-
koholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem 
do fizjoterapii, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzenia-
mi do ochrony słuchu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akce-
soriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  tre-
ściami rejestrowanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
ze sprzętem do nurkowania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  preparatami do  pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przy-

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

ży hurtowej w związku z nićmi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z  wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z  tyto-
niem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ze sprzętem rolniczym, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla 
ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami świątecz-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami konstruk-
cyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprze-
daży hurtowej w  związku ze  sprzętem do  robót ziemnych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami naścien-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielę-
gnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami 
podłogowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  deserami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nożami kuchennymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  przyborami kuchennymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  wyrobami piekarniczymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  produktami mlecznymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  owocami morza, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  ręcznymi urządzeniami do  budowy, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  napojami alkoholowymi (z  wyjąt-
kiem piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  preparatami 
do  produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z grami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z arty-
kułami do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sztućcami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urzą-
dzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czeko-
ladą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
ze  środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z urządzeniami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z grzejnikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  urządzeniami wodociągowymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży hur-
towej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  zakresie futer, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie artykułów 
sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie kwiatów, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie filiżanek i szklanek, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
urządzeń kuchennych, Usługi sprzedaży hurtowej w  zakresie elek-
trycznych urządzeń gospodarstwa domowego, Usługi w zakresie de-
talicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Usłu-
gi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycz-
nych, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, 
Usługi w  zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów 
odzieżowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, 36 Zbiórki funduszy 
i sponsorowanie finansowe, Usługi w zakresie depozytów przedmio-
tów wartościowych, Ubezpieczenia, Gwarantowanie ubezpieczeń, 
Wydawanie kart przedpłaconych i bonów, Usługi w zakresie wycen, 
Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe, monetarne i ban-
kowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi depozytów sejfowych, Groma-
dzenie funduszy i  sponsorowanie finansowe, 37 Wydobywanie su-



Nr 48/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 23

rowców naturalnych, Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, Wynajem 
narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczą-
cego i konserwacyjnego, Usługi w zakresie wykopywania i wydoby-
wania zasobów naturalnych, Usługi budowlane, konstrukcyjne, roz-
biórkowe i  wyburzeniowe, Ładowanie baterii i  innych urządzeń 
magazynujących energię oraz wynajem sprzętu do nich, Czyszczenie 
i pielęgnacja tkanin, tekstyliów, skóry, futer i wyrobów wytworzonych 
z tych materiałów, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu kom-
puterowego i  urządzeń telekomunikacyjnych, Instalowanie, konser-
wacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyza-
cja), Instalowanie, konserwacja i  naprawa alarmów, zamków i  kas 
pancernych, Instalowanie, konserwacja i  naprawa wind i  dźwigów, 
Instalowanie, konserwacja i  naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, 
Konserwacja i  naprawa budynków, Konserwacja i  naprawa opon, 
Montaż, utrzymanie i naprawa mebli, Naprawa i konserwacja zegarów 
i zegarków, Naprawa, konserwacja i tankowanie pojazdów, Regenera-
cja i napełnianie tonerów i tuszów, Usługi szklarskie, wstawianie, kon-
serwacja i naprawy szyb, okien i rolet, Budowa elektrowni falowych, 
Budowa i  konserwacja rurociągów, Budowa rafinerii ropy naftowej, 
Budowa zakładów przemysłowych, Instalacja pasywnej ochrony prze-
ciwpożarowej, Instalacja osłon przeciwsłonecznych, Instalacja ogrze-
wania wykorzystującego efekt prądów naskórkowych, Instalacja 
ogniw i modułów fotowoltaicznych, Instalacja odgromników, Instala-
cja narzędzi na  placach budowy, Instalacja, naprawa i  konserwacja 
obiektów i sprzętu pomieszczeń czystych, Instalacja, naprawa i kon-
serwacja chłodnic do silników, Instalacja, naprawa i konserwacja urzą-
dzeń skraplających, Instalacja, naprawa i konserwacja rur kotłowych, 
Instalacja, naprawa i konserwacja kondensatorów pary, Instalacja me-
bli w sklepach, Instalacja mebli, Instalacja materiałów izolacyjnych, In-
stalacja maszyn przemysłowych, Instalacja maszyn biurowych, Instala-
cja maszyn, Budowanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu 
szalunków przesuwnych i wznoszących, Ciesielstwo, Czyszczenie ba-
senów, Czyszczenie cylindrów wodnych, Czyszczenie elementów wy-
stroju wnętrz, Czyszczenie higieniczne [baseny], Czyszczenie higie-
niczne [obiekty ruchome], Czyszczenie higieniczne [wanny], 
Czyszczenie i naprawa kotłów, Czyszczenie instalacji wodociągowych, 
Czyszczenie instrumentów i urządzeń chirurgicznych, Czyszczenie ka-
mieniarki, Czyszczenie kominów, Czyszczenie kotłów, Czyszczenie ma-
szyn, Czyszczenie mebli, Czyszczenie pasów startowych, Czyszczenie 
pasów startowych lotnisk, Czyszczenie pojemników do  przechowy-
wania, Czyszczenie pokryć podłogowych, Czyszczenie pomników, 
Czyszczenie powierzchni ścian, Czyszczenie pralek, Czyszczenie prze-
nośnych konstrukcji, Czyszczenie ruchomych obiektów sanitarnych, 
Czyszczenie silników elektrycznych, Czyszczenie stoisk wystawo-
wych, Czyszczenie studzienek ściekowych, Czyszczenie studzienek 
ściekowych wodą pod wysokim ciśnieniem, Czyszczenie szamb, 
Czyszczenie szamb (szamb wykorzystujących bakterie do przeróbki 
ścieków), Czyszczenie układów wodociągów, Czyszczenie wanien, 
Czyszczenie wodnic (linii wodnych), Czyszczenie żaluzji, Czyszczenie 
zbiorników, Czyszczenie zbiorników magazynowych, Czyszczenie 
zbiorników na wodę, Czyszczenie zbiorników zasobnikowych, Czysz-
czenie zewnętrznych pokładów statków, Dezynfekcja zastawy stoło-
wej, Diagnostyczne usługi konserwacyjne w  zakresie fotokopiarek, 
Dostarczanie skomputeryzowanych informacji z zakresu konserwacji 
dywanów, Eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, Informa-
cja o konserwacji sprzętu pomiarowego i urządzeń testujących, Infor-
macja o naprawach, Instalacja aktywnej ochrony przeciwpożarowej, 
Instalacja aparatury medycznej, Instalacja betonowych systemów 
formujących, Instalacja chłodziarek (zamrażarek), Instalacja ciśnienio-
wych urządzeń bezpieczeństwa, Instalacja elektrycznego ogrzewania 
towarzyszącego, Instalacja gazociągów, Instalacja gazociągów i wo-
dociągów, Instalacja i  naprawa automatów do  sprzedaży, Instalacja 
i  naprawa bankomatów, Instalacja i  naprawa sprzętu ochrony prze-
ciwpowodziowej, Instalacja i naprawa wyświetlaczy z diodami elek-
troluminescencyjnymi [LED], Instalacja izolacji na  murach szczelino-
wych, Instalacja izolacji rur, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, 
Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń do nadawania, Instalacja, 
konserwacja i naprawa sprzętu kuchennego, Instalacja, konserwacja 
i naprawa urządzeń i przyrządów medycznych, Instalacja konstrukcji 
o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, Instalacja konstrukcji tym-
czasowych na wystawy handlowe, Instalacja pieców przemysłowych, 
Instalacja piwnicznych produktów wodoodpornych, Instalacja pokryć 
dachowych, Instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, 
Instalacja przednich szyb w  pojazdach, Instalacja przemysłowej 
ochrony przeciwpożarowej, Instalacja przemysłowych urządzeń 

do  gotowania, Instalacja przemysłowych przewodów grzejnych, In-
stalacja przemysłowych urządzeń ciśnieniowych, Instalacja przemy-
słowych zbiorników ciśnieniowych, Instalacja przewodów wodocią-
gowych, Instalacja rur okładzinowych, przewodów rurowych 
i przewodów wiertniczych w szybach naftowych, Instalacja rurocią-
gów lądowych, Instalacja rurociągów podmorskich, Instalacja rurocią-
gów przemysłowych, Instalacja rusztowań budowlanych, platform 
roboczych i budowlanych, Instalacja sprzętu audiowizualnego, Insta-
lacja sprzętu do automatyki budynkowej, Instalacja sprzętu do prania 
i  kuchennego, Instalacja sprzętu elektrycznego i  elektronicznego 
w samochodach, Instalacja sprzętu hydraulicznego, Instalacja sprzętu 
ochroniarskiego i  bezpieczeństwa, Instalacja stoisk przeznaczonych 
na wystawy, Instalacja systemów do gromadzenia wody deszczowej, 
Instalacja systemów do odprowadzania wody deszczowej, Instalacja 
systemów do zbierania wody deszczowej, Instalacja systemów ener-
gii wodnej, Instalacja systemów energii wiatrowej, Instalacja syste-
mów fizycznej kontroli dostępu, Instalacja systemów gaszenia poża-
ru, Instalacja systemów inżynierii środowiska, Instalacja systemów 
ochrony środowiska, Instalacja systemów ochrony przed piorunami, 
Instalacja systemów odprowadzania ciepła, Instalacja systemów 
oprzyrządowania, Instalacja systemów oświetleniowych, Instalacja 
systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycz-
nych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią sło-
neczną w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli sło-
necznych zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, 
Instalacja systemów telewizji przemysłowej, Instalacja systemów tłu-
mienia ognia, Instalacja systemów umożliwiających kontrolowanie 
zwierząt domowych, Instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyj-
nych, Instalacja systemów wyciągowych dymu, Instalacja systemów 
zarządzania ruchem, Instalacja urządzeń do  chłodzenia, Instalacja 
szamb, Instalacja urządzeń do  gotowania, Instalacja urządzeń 
do  kompensacji mocy biernej, Instalacja urządzeń do  oszczędzania 
energii, Instalacja urządzeń do  produkcji ropy naftowej, Instalacja 
urządzeń do  suszenia, Instalacja urządzeń do  wytwarzania energii, 
Instalacja urządzeń do  zaopatrzenia w  wodę, Instalacja urządzeń 
do zaopatrzenia w gaz i do dystrybucji gazu, Instalacja urządzeń elek-
trycznych, Instalacja urządzeń elektrycznych i  generatorów prądu, 
Instalacja urządzeń oświetleniowych, Instalacja urządzeń sanitarnych, 
Instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja uzie-
mienia elektrycznego, Instalacja zamrażarek, Instalacja zbiorników 
na wodę deszczową, Instalowanie generatorów prądu, Instalowanie 
gotowych elementów konstrukcyjnych, Instalowanie i  konserwacja 
systemów nawadniających, Instalowanie i  naprawa pieców, Instalo-
wanie i  naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie i  naprawa 
urządzeń zamrażalniczych, Instalowanie i naprawa urządzeń do na-
wadniania, Instalowanie i naprawy pieców, Instalowanie, konserwacja 
oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, Instalowanie konstrukcji 
tymczasowych na wystawy handlowe, Instalowanie konstrukcji tym-
czasowych na  targi handlowe, Instalowanie kotłów, Instalowanie 
kotw wbijanych do ziemi, Instalowanie linii transmisyjnych, Instalowa-
nie mebli na  wymiar, Instalowanie obiektów i  urządzeń magazyno-
wych, Instalowanie odbiorników radiowych, Instalowanie osprzętu 
i  akcesoriów w  pomieszczeniach mieszkalnych, Instalowanie paneli 
kolorowych na fasadach budynków, Instalowanie pieców do wytapia-
nia, Instalowanie pneumatycznych systemów do transportu materia-
łów masowych, Instalowanie powłok ognioodpornych, Instalowanie 
przenośników, Instalowanie przyrządów do poszukiwania ropy nafto-
wej, Instalowanie rynien, Instalowanie silników, Instalowanie sprzętu 
kuchennego, Instalowanie stanowisk do  przemówień konferencyj-
nych, Instalowanie stoisk targowych, Instalowanie symulatorów po-
jazdów, Instalowanie systemów łącznościowych pracujących na czę-
stotliwości radiowej, Instalowanie systemów odkurzania centralnego, 
Instalowanie systemów telewizji kablowych, Instalowanie systemów 
zasilanych energią słoneczną, Instalowanie szyberdachów, Instalowa-
nie ulicznych afiszy informacyjnych, Instalowanie ulicznych obiektów 
publicznego użytku, Instalowanie urządzeń biurowych, Instalowanie 
urządzeń sanitarnych, Instalowanie urządzeń elektrycznych, Instalo-
wanie urządzeń zapobiegających kradzieżom, Instalowanie we-
wnętrznych ścianek działowych, Instalowanie wewnętrznych ścianek 
działowych w budynkach, Instalowanie wyposażenia budynków, In-
stalowanie wykładzin rurowych w przejściach, Instalowanie wyposa-
żenia kuchennego, Instalowanie zabezpieczeń przed przeciągami 
na  oknach otwieranych pionowo, Instalowanie zasuw, Instalowanie 
zintegrowanych sieci radiowych, Izolacja rur, Izolacja rurociągów, Izo-
lowanie rurociągów, Kładzenie dywanów, Konserwacja akwariów, 
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Konserwacja basenów, Konserwacja dachów, Konserwacja dróg, 
Konserwacja drukarek 3D, Konserwacja dzieł sztuki, Konserwacja 
elektrycznych systemów handlowych, Konserwacja i naprawa bram, 
Konserwacja i naprawa broni lotniczej, Konserwacja i naprawa ciśnie-
niowych urządzeń bezpieczeństwa, Konserwacja i naprawa dotyczą-
ce automatów do zamykania drzwi, Konserwacja i naprawa dronów, 
Konserwacja i naprawa dźwigów, Konserwacja i naprawa elektrycz-
nych systemów uziemienia, Konserwacja i  naprawa instalacji drzwi 
automatycznych, Konserwacja i naprawa instalacji do przechowywa-
nia, Konserwacja i naprawa instalacji do przechowywania ropy nafto-
wej i gazu, Konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa, Konser-
wacja i naprawa instalacji energii słonecznej, Konserwacja i naprawa 
instalacji geotermicznych, Konserwacja i naprawa instalacji ogrzewa-
nia słonecznego, Konserwacja i naprawa kanałów deszczowych, Kon-
serwacja i naprawa kotłów na paliwa stałe, Konserwacja i naprawa ła-
downi, Konserwacja i  naprawa mebli, Konserwacja i  naprawa nart, 
Konserwacja i  naprawa ogrzewania towarzyszącego, Konserwacja 
i naprawa palników, Konserwacja i naprawa piorunochronów, Konser-
wacja i  naprawa podłóg, Konserwacja i  naprawa przemysłowych 
zbiorników ciśnieniowych, Konserwacja i  naprawa rurociągów prze-
mysłowych, Konserwacja i naprawa rynien dachowych, Konserwacja 
i naprawa silników, Konserwacja i naprawa sprzętu sportowego, Kon-
serwacja i  naprawa systemów zawierających węże doprowadzające 
płyny, Konserwacja i  naprawa systemów ewakuacji przeciwpożaro-
wej, Konserwacja i naprawa systemów gaszenia pożaru, Konserwacja 
i naprawa systemów alarmu przeciwpożarowego, Konserwacja i na-
prawa systemów kontroli dostępu, Konserwacja i naprawa systemów 
fizycznej kontroli dostępu, Konserwacja i naprawa systemów ochrony 
przed piorunami, Konserwacja i naprawa systemów wykrywania poża-
ru, Konserwacja i naprawa szlabanów automatycznych, Konserwacja 
i  naprawa turbin gazowych, Konserwacja i  naprawa urządzeń 
do  oczyszczania wody, Konserwacja i  naprawa urządzeń ciśnienio-
wych, Konserwacja i naprawa zbiorników magazynowych, Konserwa-
cja i naprawy budynków, Konserwacja i odnowa dzieł sztuki, Konser-
wacja lub naprawa maszyn do  dojenia [dojarek], Konserwacja lub 
naprawa palników, Konserwacja maszyn biurowych, Konserwacja ma-
szyn do czyszczenia, Konserwacja maszyn do pisania, Konserwacja ma-
szyn i sprzętu do spawania, Konserwacja maszyn przemysłowych, Kon-
serwacja, naprawa i  odnowa urządzeń i  instalacji fotowoltaicznych, 
Konserwacja nieelektrycznych kuchennych płytek grzewczych, Konser-
wacja nieruchomości, Konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej 
obejmująca wykorzystywanie dyszy ciśnieniowych do  wystrzeliwania 
wody zawierającej materiały ścierne, Konserwacja obiektów inżynie-
rii wodno-lądowej obejmująca wykorzystywanie hydromechanicz-
nego sprzętu tnącego, Konserwacja obiektów inżynierii wodno-lą-
dowej obejmująca wykorzystywanie hydraulicznego sprzętu 
tnącego, Konserwacja opon, Konserwacja pneumatycznych narzędzi 
ręcznych, Konserwacja podłóg drewnianych, Konserwacja podłóg 
laminowanych, Konserwacja podłóg z imitacji drewna, Konserwacja 
przewodów, Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa 
domowego i kuchennych, Konserwacja, serwis i naprawa systemów 
broni, Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwa-
rzania energii, Konserwacja silników spalinowych, Konserwacja silni-
ków spalinowych wewnętrznego spalania, Konserwacja sprzętu 
do  kontroli poziomu zanieczyszczenia wody, Konserwacja sprzętu 
medycznego, Konserwacja sprzętu stosowanego w usługach caterin-
gowych, Konserwacja urządzeń automatycznych, Konserwacja syste-
mów odprowadzania nieczystości [szamb], Konserwacja urządzeń 
biurowych, Konserwacja urządzeń do dyktowania, Konserwacja urzą-
dzeń do przetwarzania napojów, Konserwacja urządzeń domowych 
do  chłodzenia, Konserwacja urządzeń i  instalacji do  wytwarzania 
energii, Naprawa głębokiej zastawy stołowej, Naprawa generatorów 
elektrycznych oraz silników wiatrowych, Naprawa fotokopiarek, Na-
prawa fortepianów, Naprawa filtrów powietrza i części do nich, Napra-
wa filtrów powietrza, Naprawa filtrów powietrza wlotowego do ma-
szyn, Naprawa filtrów powietrza wlotowego i części do nich, Naprawa 
filtrów do mleka, Naprawa filtrów do maszyn i silników, Naprawa ele-
mentów silników, Naprawa elektronicznych systemów kasowych, Na-
prawa dźwigów, Naprawa dachów, Naprawa chłodziarek (zamraża-
rek), Naprawa chłodziarek, Naprawa butli z gazem, Naprawa bagażu, 
Naprawa automatycznych podajników paszy dla hodowlanych zwie-
rząt gospodarskich, Naprawa artykułów z żelaza, Naprawa aparatury 
chirurgicznej, Naprawa aparatów fotograficznych, Nakładanie wylew-
ki posadzkowej, Nakładanie wodoodpornych wykładzin, Nakładanie 
powłok w tunelach, Nakładanie powłok w celu naprawy ścian, Nakła-

danie powłok ochronnych na  powierzchnie zbiorników, Nakładanie 
powłok ochronnych na  powierzchnie wgłębień, Nakładanie powłok 
nieprzemakalnych na dachy, Nakładanie powłok na baseny pływac-
kie, Nakładanie powłok antygraffiti, Nakładanie pokryć powierzchnio-
wych, Nakładanie osłon na światłowody, Nakładanie osłon na kable, 
Nakładanie jastrychów, Nakładanie farby w  sprayu, Nakładanie farb 
ochronnych na drewno, Nakładanie faktur na sufity, Nakładanie anty-
poślizgowych podłogowych warstw uszczelniających, Nagwintowy-
wanie luf broni, Nadawanie faktury sufitom lub ścianom, Mycie pojaz-
dów mechanicznych, Mycie skrzynek na  ryby, Montaż zmiękczaczy 
wody, Montaż zestawów półek, Montaż wyposażenia kuchennego, 
Konserwacja urządzeń i narzędzi medycznych, Konserwacja urządzeń 
oczyszczających wodę, Konserwacja znaków, Lakierowanie, Lakiero-
wanie desek, Lakierowanie materiałów z kartonu, Malowanie, Malo-
wanie i  lakierowanie, Malowanie lub naprawa znaków, Malowanie 
metalowych powierzchni w  celu zapobiegania korozji, Malowanie 
natryskowe, Malowanie natryskowe metali, Malowanie pasów na na-
wierzchni, Malowanie powierzchni budynków, Malowanie powierzch-
ni wewnętrznych i  zewnętrznych, Malowanie znaków, Mechaniczne 
oczyszczanie szlaków wodnych, Montaż belkowania dachu, Montaż 
bram, Montaż drzwi, Montaż drzwi i  okien, Montaż grillów, Montaż 
i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Montaż i konserwacja insta-
lacji ogrzewania słonecznego, Montaż i naprawa anten, Montaż [in-
stalacja] instalacji maszynowych, Montaż [instalacja] konstrukcji bu-
dynków, Montaż [instalacja] półek, Montaż instalacji do zmiękczania 
wody, Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, 
Montaż instalacji na  placach budowy, Montaż instalacji przemysło-
wych, Montaż [instalowanie] systemów przechowywania, Montaż 
namiotów, Montaż ogrodzeń, Montaż okładziny zewnętrznych ścian 
budynku, Montaż okuć do drzwi, Montaż paneli gipsowych, Montaż 
płyt ściennych, Montaż podłóg drewnianych, Montaż podłóg lamino-
wanych, Montaż podłóg podniesionych, Montaż podłóg z  imitacji 
drewna, Montaż półpięter, Montaż produktów odlewniczych, Montaż 
rusztowań, Montaż ścian działowych kartonowo-gipsowych, Montaż 
silników lotniczych, Montaż sprzętu kateringowego, Montaż stojaków 
i półek, Montaż szafek kuchennych, Montaż tymczasowych barierek, 
Montaż tymczasowych ogrodzeń, Montaż wykładzin kanałów ścieko-
wych, Naprawa gogli, Naprawa i konserwacja aparatów słuchowych 
dla osób niesłyszących, Naprawa i  konserwacja artykułów gimna-
stycznych i  sportowych, Naprawa i  konserwacja automatycznych 
skrzyni biegów, Naprawa i  konserwacja elektrowni wiatrowych, Na-
prawa i  konserwacja elektrowni falowych, Naprawa i  konserwacja 
elektronicznych paneli wyświetlających, Naprawa i konserwacja ge-
neratorów energii elektrycznej, Naprawa i  konserwacja instalacji 
elektronicznych, Naprawa i  konserwacja instrumentów, urządzeń 
i  sprzętu medycznego, Naprawa i  konserwacja instalacji gazowych 
i  elektrycznych, Naprawa i  konserwacja instrumentów i  aparatury 
chirurgicznej, Naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania ener-
gii, Naprawa i  konserwacja kontenerów transportowych, Naprawa 
i konserwacja laserowych urządzeń pomiarowych, Naprawa i konser-
wacja maszyn do  robót ziemnych, Naprawa i  konserwacja maszyn 
do budowy dróg, Naprawa i konserwacja maszyn rolniczych, Napra-
wa i konserwacja maszyn i obrabiarek do obróbki i przetwarzania me-
tali, Naprawa i konserwacja narzędzi ogrodniczych, Naprawa i konser-
wacja osi i części do nich, Naprawa i konserwacja pomp zasilających 
lub pomp do podwyższania ciśnienia, Naprawa i konserwacja pomp, 
Naprawa i konserwacja pomp próżniowych, Naprawa i konserwacja 
pras do  przetwarzania metali, Naprawa i  konserwacja projektorów 
filmowych, Naprawa i  konserwacja przekładni zębatych, Naprawa 
i konserwacja ręcznych skrzyni biegów, Naprawa i konserwacja rusz-
towań budowlanych oraz platform budowlanych, Naprawa i konser-
wacja sprzętu kempingowego, Naprawa i konserwacja sprzętu górni-
czego, Naprawa i konserwacja sprzętu do robót ziemnych, Naprawa 
i konserwacja sprzętu do budowy dróg, Naprawa i konserwacja sprzę-
tu sportowego i do fitnessu, Naprawa i konserwacja sprężarek, Napra-
wa i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia, Naprawa i kon-
serwacja urządzeń multimedialnych, Naprawa i konserwacja urządzeń 
fotograficznych, Naprawa i  konserwacja urządzeń elektronicznych, 
Naprawa i konserwacja urządzeń do chłodzenia, Naprawa i konserwa-
cja urządzeń do suszenia, Naprawa i konserwacja zabawek, Naprawa 
i renowacja artykułów gospodarstwa domowego, Naprawa i renowa-
cja książek, Naprawa i renowacja mebli, Naprawa instalacji do użytku 
w produkcji metalu, przetwarzaniu metalu i obróbce metalu, Napra-
wa instalacji do zaopatrzenia w wodę, Naprawa instalacji do zaopa-
trzenia w energię, Naprawa instalacji i maszyn produkujących biogaz, 
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Naprawa instalacji sanitarnych, Naprawa instalacji, urządzeń i maszyn 
do produkcji energii, Naprawa instrumentów muzycznych, Naprawa 
konstrukcji wykorzystywanych w  warunkach wysokiej temperatury, 
Naprawa koryt do karmienia, Naprawa kontenerów transportowych, 
Naprawa linii wysokiego napięcia, Naprawa lornetek, Naprawa lub 
konserwacja automatów sprzedających, Naprawa lub konserwacja 
broni palnej, Naprawa lub konserwacja elektrowni jądrowych, Napra-
wa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, Napra-
wa lub konserwacja elektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania, 
Naprawa lub konserwacja gazowych podgrzewaczy wody, Naprawa 
lub konserwacja generatorów energii elektrycznej, Naprawa lub kon-
serwacja garnków i rondli kuchennych, Naprawa lub konserwacja in-
stalacji do mycia pojazdów, Naprawa lub konserwacja instrumentów 
muzycznych, Naprawa lub konserwacja inkubatorów jaj, Naprawa lub 
konserwacja instalacji weterynaryjnych, Naprawa lub konserwacja 
klatek do hodowli piskląt, Naprawa lub konserwacja konsumenckich 
urządzeń elektrycznych, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urzą-
dzeń do przetwórstwa chemicznego, Naprawa lub konserwacja mły-
nów do paszy, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do zała-
dunku-rozładunku, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń 
do zbioru upraw, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi do ho-
dowli jedwabników, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń 
drukarskich lub introligatorskich, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń do hodowli jedwabników, Naprawa lub konserwacja ma-
szyn i urządzeń do przetwarzania napojów, Naprawa lub konserwacja 
maszyn i urządzeń do obróbki papieru, Naprawa lub konserwacja ma-
szyn i systemów do produkcji obwodów scalonych, Naprawa lub kon-
serwacja maszyn i przyrządów pomiarowych, Naprawa lub konserwa-
cja maszyn i  instrumentów testujących, Naprawa lub konserwacja 
maszyn i  urządzeń do  produkcji papieru, Naprawa lub konserwacja 
maszyn i urządzeń do nurkowania, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i narzędzi do przetwarzania włókien roślinnych, Naprawa lub konser-
wacja maszyn i urządzeń do kruszenia odpadów, Naprawa lub konser-
wacja maszyn i narzędzi rolniczych, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i systemów do produkcji półprzewodników, Naprawa lub konserwa-
cja maszyn i urządzeń ustalających częstotliwość sygnału wizyjnego, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarzania two-
rzyw sztucznych, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń 
do malowania, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń mrożą-
cych, Naprawa lub konserwacja maszyn i  przyrządów optycznych, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów 
gumowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, 
Naprawa lub konserwacja maszyn o napędzie silnikowym do czysz-
czenia podłóg, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń rozryw-
kowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do uprawy zie-
mi, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń kinematograficznych, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń górniczych, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń medycznych, Naprawa lub kon-
serwacja mikserów do  paszy, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i  urządzeń budowlanych, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urzą-
dzeń do produkcji wyrobów szklanych, Naprawa lub konserwacja ma-
szyn i narzędzi do obróbki metali, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń do pakowania lub owijania, Naprawa lub konserwacja ma-
szyn i  urządzeń fotograficznych, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń do dystrybucji lub kontroli energii, Naprawa lub konserwa-
cja maszyn i  przyrządów szewskich, Naprawa lub konserwacja ma-
szyn do szycia, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń włókien-
niczych, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń do  produkcji 
miazgi drzewnej, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń 
do przetwarzania żywności, Naprawa lub konserwacja maszyn i urzą-
dzeń do  przemysłu drzewnego, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i narzędzi do połowu ryb, Naprawa lub konserwacja maszyn do prze-
twarzania tytoniu, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń 
do  prasowania odpadów, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urzą-
dzeń do użytku w męskich zakładach fryzjerskich, Naprawa lub kon-
serwacja maszyn i urządzeń do użytku w salonach piękności, Napra-
wa lub konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji sklejki, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji fornirów, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i  urządzeń elektronicznych, Naprawa lub 
konserwacja mechanicznych systemów parkingowych, Naprawa lub 
konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarzania żywności lub napo-
jów, Naprawa lub konserwacja maszyn drukarskich, Naprawa lub kon-
serwacja maszyn i urządzeń introligatorskich, Naprawa lub konserwa-
cja maszyn i urządzeń do obróbki drewna, Naprawa lub konserwacja 
nieelektrycznych urządzeń i  instalacji do  gotowania, Naprawa lub 

konserwacja przemysłowych zmywarek do naczyń, Naprawa lub kon-
serwacja pralek przemysłowych, Naprawa lub konserwacja pras 
do paszy, Naprawa lub konserwacja pomp, Naprawa lub konserwacja 
pieców przemysłowych, Naprawa lub konserwacja projektorów fil-
mowych, Naprawa lub konserwacja rzutników, Naprawa lub konser-
wacja silników elektrycznych, Naprawa lub konserwacja sprzętu 
do kontroli poziomu zanieczyszczenia wody, Naprawa lub konserwa-
cja sprzętu stacji benzynowych, Naprawa lub konserwacja statków, 
Naprawa lub konserwacja szyldów, Naprawa lub konserwacja sprzętu 
budowlanego, Naprawa lub konserwacja sprzętu wędkarskiego, Na-
prawa lub konserwacja transporterów (przenośników), Naprawa lub 
konserwacja urządzeń do  oczyszczania wody, Naprawa lub konser-
wacja urządzeń do gotowania do celów przemysłowych, Naprawa lub 
konserwacja urządzeń i instrumentów laboratoryjnych, Naprawa lub 
konserwacja urządzeń do rozdrabniania paszy, Naprawa lub konser-
wacja urządzeń i  instalacji do gotowania, Naprawa lub konserwacja 
urządzeń do  parkowania rowerów, Naprawa lub konserwacja urzą-
dzeń do gotowania, Naprawa lub konserwacja urządzeń do uzdatnia-
nia wody do  celów przemysłowych, Naprawa lub konserwacja wa-
nien, Naprawa lub utrzymanie zakładów chemicznych, Naprawa 
maszyn, Naprawa maszyn biurowych, Naprawa maszyn budowlanych 
i sprzętu budowlanego, Naprawa maszyn do obróbki odpadów prze-
mysłowych, Naprawa maszyn do przetwarzania odpadów organicz-
nych, Naprawa maszyn i sprzętu do obróbki metali, Naprawa maszyn 
i sprzętu medycznego, Naprawa maszyn i urządzeń do gier, Naprawa 
maszyn i urządzeń biurowych, Naprawa maszyn na sprzężone powie-
trze, Naprawa maszyn przemysłowych, Naprawa misek klozetowych 
ze zintegrowanymi bidetowymi dyszami wodnymi, Naprawa narzędzi, 
Naprawa nieelektrycznych kuchennych płytek grzewczych, Naprawa 
niewielkich artykułów metalowych, Naprawa obuwia, toreb i pasków, 
Naprawa odbiorników radiowych, Naprawa odbiorników radiowych 
lub telewizyjnych, Naprawa odkurzaczy, Naprawa ogrodzeń, Naprawa 
okularów, Naprawa okularów przeciwsłonecznych, Naprawa ościeżnic 
drzwiowych, Naprawa osi do pojazdów, Naprawa osi do maszyn, Na-
prawa osłon przeciwsłonecznych, Naprawa parasoli, Naprawa paraso-
li przeciwsłonecznych, Naprawa pieców przemysłowych, Naprawa 
płytek, Naprawa podłóg drewnianych, Naprawa podłóg laminowa-
nych, Naprawa podłóg z imitacji drewna, Naprawa pojemników pod 
ciśnieniem, Naprawa pokryć podłogowych, Naprawa pomp, Naprawa 
przyrządów optycznych, Naprawa rusztowań, Naprawa sprzętu do gry 
w  bilard, Naprawa sprzętu do  kontroli poziomu zanieczyszczenia 
wody, Naprawa sprzętu do  nawigacji powietrznej, Naprawa sprzętu 
elektrycznego, Naprawa sprzętu elektrycznego i  instalacji elektro-
technicznych, Naprawa sprzętu sportowego, Naprawa sprzętu węd-
karskiego, Naprawa systemów do  przerobu odpadów zwierzęcych, 
Powlekanie przewodów, Powlekanie murów, Powlekanie [malowanie], 
Powlekanie kanałów ściekowych, Powlekanie betonu, Porady doty-
czące zapobiegania blokowaniu się rur wodno-kanalizacyjnych, Pora-
dy dotyczące zapobiegania blokowaniu się tłuszczowników, Porady 
dotyczące zapobiegania blokowaniu się dołów gnilnych, Ponowne 
ostrzenie nożyczek, Ponowne ostrzenie noży, Ponowne ostrzenie ły-
żew, Ponowne oprawianie biżuterii, Ponowne czernienie karabinów, 
Ponowne czernienie broni, Ponowna obróbka powierzchni dachów, 
Pokrywanie dachów papą, Pokrywanie odpływów, Polerowanie beto-
nu, Polerowanie biżuterii, Polerowanie (czyszczenie), Pompowanie 
i czyszczenie szamb, Polerowanie i nadawanie połysku, Pompowanie 
i czyszczenie szamb wykorzystujących bakterie do przeróbki ścieków, 
Pompowanie szamb, Naprawa systemów doprowadzania gazu, Na-
prawa systemów kanalizacji, Naprawa systemów stereo, Naprawa 
szyldów, Naprawa telewizorów, Naprawa toreb, Naprawa toreb lub 
worków, Naprawa turbin, Naprawa urządzeń do filtrowania powietrza, 
Naprawa urządzeń do gotowania, Naprawa urządzeń do suszenia, Na-
prawa urządzeń do wytwarzania pary, Naprawa urządzeń do zaopa-
trzenia w  wodę, Naprawa urządzeń elektronicznych, Naprawa urzą-
dzeń elektrycznych, Naprawa urządzeń fotograficznych, Naprawa 
urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, Naprawa urządzeń 
i  instalacji do  wytwarzania energii, Naprawa urządzeń oświetlenio-
wych, Naprawa uszkodzeń po  pożarze, Naprawa walizek, Naprawa 
wanien, Naprawa wyposażenia sklepów, Naprawa wyrobów jubiler-
skich, Naprawa zabawek lub lalek, Naprawa żagli, Naprawa zamraża-
rek, Naprawa zegarów, Naprawa zegarków, Naprawcze roboty bu-
dowlane, Naprawy betonu, Naprawy elementów betonowych, 
Naprawy lub konserwacja zbiorników zasobnikowych, Naprawy 
ozdób osobistych, Naprawy podwodne, Naprawy znaków, Nastawia-
nie ostrzy do pił, Naświetlanie przyrządów medycznych, Nawadnianie 
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gruntów, Nitowanie, Obróbka przeciwkorozyjna, Obsługa techniczna 
i  naprawa wodnicy balastowej, Oczyszczanie strumieniowo-ścierne 
powierzchni niemetalowych, Oczyszczanie strumieniowo-ścierne po-
wierzchni metalowych, Oczyszczanie strumieniowo-ścierne po-
wierzchni, Oczyszczanie ulic, Oczyszczanie zbiorników na wodę, Od-
nawianie dzieł sztuki, Odnawianie instrumentów muzycznych, 
Odnawianie kuchni, Odnawianie maszyn przemysłowych, Odnawia-
nie wanien, Odnawianie wnętrz budynków, Odnawianie wyposażenia 
łazienek, Odnowa maszyn i silników zużytych lub częściowo zniszczo-
nych, Odnowa, naprawa i konserwacja mebli, Odnowa pomp próżnio-
wych i części do nich, Odnowa silników zużytych lub częściowo znisz-
czonych, Odśnieżanie, Odświeżanie srebra (nakładanie nowej 
powłoki), Odwierty gazu i  ropy naftowej, Oprawa kamieni szlachet-
nych [naprawa], Ostrzenie narzędzi wiertniczych, Ostrzenie noży, 
Ostrzenie noży do  kosiarek, Ostrzenie noży kuchennych, Ostrzenie 
nożyczek, Ostrzenie ostrzy kosiarek do  trawy, Ostrzenie nożyczek 
i  noży kuchennych, Osuszanie terenów, Piaskowanie podłóg, Pielę-
gnacja i naprawa nart, Podwodne oczyszczanie strumieniowo-ciśnie-
niowe powierzchni metalowych, Podwodne oczyszczanie strumie-
niowo-ścierne powierzchni metalowych, Podwodne oczyszczanie 
strumieniowo-ścierne powierzchni niemetalowych, Pogłębianie 
podwodne, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konser-
wacją garnków i rondli do gotowania, Udzielanie informacji związa-
nych z naprawą i konserwacją sprzętu stajennego, Udzielanie infor-
macji w  związku z  naprawą maszyn i  urządzeń do  gier, Udzielanie 
informacji w związku z naprawą sprzętu sportowego, Udzielanie in-
formacji w związku z naprawą torebek lub worków, Udzielanie infor-
macji w związku z naprawą lub konserwacją elektrycznych urządzeń 
i instalacji do gotowania, Udzielanie informacji w związku z naprawą lub 
konserwacją nieelektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania, Udzie-
lanie informacji w związku z naprawą lub konserwacją urządzeń i insta-
lacji do gotowania, Udzielanie informacji, porad i konsultacji na temat 
czyszczenia, Powlekanie rur, Prace konserwacyjne na autostradach, Pral-
nie samoobsługowe, Pranie dzianiny, Przebudowa i  odnowa silników, 
Przebudowa sprzęgieł, Przebudowa trzpieni obrotowych, Przegląd ma-
szyn, Przegląd silników, Przekształcanie pomieszczeń sklepowych, Prze-
tykanie układów rurociągów wykorzystywanych w przemyśle wytwór-
czym, Przetykanie układów rurociągów wykorzystywanych w przemyśle 
rafinacyjnym, Przygotowywanie pól rozsączających ścieki, Regenera-
cja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, Regeneracja silni-
ków, Regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, Re-
generacja sprzęgieł, Regularne serwisowanie urządzeń do chłodzenia, 
Regulowanie palników olejowych, Regulowanie i naprawa palników 
olejowych, Remont maszyn, Remont nieruchomości, Remontowanie 
trzpieni obrotowych, Renowacja betonu, Renowacja bojlerów prze-
mysłowych, Renowacja dzieł architektonicznych, Renowacja instalacji 
elektrycznych, Renowacja instalacji przemysłowych, Renowacja kuch-
ni, Renowacja maszyn, Renowacja, naprawa i  konserwacja przewo-
dów instalacji elektrycznej, Renowacja powłok cynowych, Renowacja 
pomieszczeń sprzedaży detalicznej, Renowacja punktów sprzedaży 
detalicznej, Renowacja wnętrz pomieszczeń handlowych, Renowacja 
zakładów jądrowych, Restaurowanie dzieł sztuki, Rozbieranie dróg, 
Rozbiórka rusztowań, Serwis elektrycznych urządzeń konsumenc-
kich, Serwis i  naprawa mechanicznych platform dostępowych, Ser-
wis i  naprawa platform roboczych unoszących, Serwis i  naprawa 
urządzeń do podnoszenia, Serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, 
Serwis urządzeń elektronicznych, Serwis urządzeń i instalacji do wy-
twarzania energii, Serwis w sytuacjach awaryjnych urządzeń do za-
opatrzenia w  energię elektryczną, Serwis w  sytuacjach awaryjnych 
urządzeń do zaopatrzenia w gaz, Serwisowanie bojlerów przemysło-
wych, Serwisowanie dźwigów, Serwisowanie elektrowni jądrowych, 
Serwisowanie obrabiarek, Serwisowanie przewodów, Serwisowanie 
sieci elektrycznych, Smarowanie silników, Spawanie do  celów na-
prawczych, Spoinowanie murów, Sprzątanie bojlerów przemysło-
wych, Sprzątanie budynków i  terenów przemysłowych, Sprzątanie 
dróg dojazdowych na budowy, Sprzątanie nieruchomości, Sprząta-
nie placów budowy, Sprzątanie pomieszczeń na ładunki, Sprzątanie 
terenów miejskich, Sprzątanie terenów publicznych, Sprzątanie toa-
let publicznych, Stawianie barierek ochronnych przeciwtłumowych, 
Stawianie ogrodzeń zabezpieczających, Stawianie szalunków, Sta-
wianie szalunków wznoszących, Stawianie szyldów, Stawianie tablic 
reklamowych, Stawianie tablic wystawowych, Stawianie trybun, Sta-
wianie tymczasowych siedzeń, Stawianie ulicznych barierek ochron-
nych, Stawianie znaków, Sterylizacja narzędzi chirurgicznych, Steryli-
zacja narzędzi medycznych, Stolarstwo [naprawa], Strojenie 

instrumentów muzycznych, Strojenie pianin lub fortepianów, Szlifo-
wanie podłóg, Sztuczne naśnieżanie, Tapetowanie, Tworzenie faktu-
ry ścian, Udostępnianie informacji związanych z naprawą lub konser-
wacją sprzętu wędkarskiego, Udzielanie informacji dotyczących 
restauracji mebli, Udzielanie informacji dotyczących naprawy sprzętu 
do bilardu, Udzielanie informacji dotyczących naprawy lub konserwa-
cji maszyn i systemów do produkcji półprzewodników, Udzielanie in-
formacji dotyczących naprawy lub konserwacji kotłów, Usługi dorad-
cze dotyczące instalacji sprzętu hydraulicznego, Usługi doradcze 
dotyczące instalacji wind osobowych, Usługi doradcze dotyczące re-
nowacji nieruchomości, Usługi dekoracyjnego malowania wnętrz do-
mów, Usługi czyszczenia w zakresie sprzątania biur, Usługi czyszcze-
nia związane ze  sprzątaniem przemysłowym, Usługi czyszczenia 
w zakresie sprzątania gospodarstwa domowego, Usługi czyszczenia 
strumieniem wody pod ciśnieniem, Usługi czyszczenia sprzętu klima-
tyzacyjnego, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konser-
wacją maszyn i  urządzeń malujących, Udzielanie informacji związa-
nych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do przetwarzania 
żywności lub napojów, Udzielanie informacji związanych z usługami 
polerowania podłóg, Udzielanie informacji związanych z  naprawą 
sprzętu wędkarskiego, Udzielanie informacji związanych z  naprawą 
lub konserwacją maszyn i  urządzeń budowlanych, Udzielanie infor-
macji związanych z naprawą mat tatami, Udzielanie informacji zwią-
zanych z naprawą lub konserwacją aparatury i instrumentów labora-
toryjnych, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub 
konserwacją silników elektrycznych, Udzielanie informacji związa-
nych z  naprawą lub konserwacją pralek przemysłowych, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją palników, Udziela-
nie informacji związanych z naprawą i konserwacją okularów, Udziela-
nie informacji związanych z naprawą lub konserwacją elektrycznych 
urządzeń do oświetlania, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją sprzętu do kontroli poziomu zanieczyszczenia wody, 
Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją urzą-
dzeń do parkowania rowerów, Udzielanie informacji związanych z na-
prawą lub konserwacją maszyn i  urządzeń kinematograficznych, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn 
i urządzeń do obróbki chemicznej, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją sprzętu sportowego, Udzielanie informa-
cji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do mro-
żenia, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją 
pieców przemysłowych, Udzielanie informacji związanych z  ostrze-
niem nożyczek i noży kuchennych, Udzielanie informacji związanych 
z usługami sprzątania ulic, Udzielanie informacji związanych z napra-
wą lub konserwacją maszyn i  przyrządów wędkarskich, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń i maszyn 
introligatorskich, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub 
konserwacją pomp, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją maszyn drukarskich, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją wanien, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją mechanicznych systemów parkingowych, 
Udzielanie informacji związanych z  naprawą parasoli, Udzielanie in-
formacji związanych z naprawą lub konserwacją przemysłowych in-
stalacji i  urządzeń chemicznych, Udzielanie informacji związanych 
z  naprawą lub konserwacją elektrowni jądrowych, Udzielanie infor-
macji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do gotowa-
nia, Udzielanie informacji związanych z instalacją urządzeń elektrycz-
nych, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją 
maszyn sprzedających, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją sprzętu stacji benzynowych, Udzielanie informacji 
związanych z  instalacją maszyn, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją maszyn do przetwarzania tytoniu, Udzie-
lanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją maszyn 
i urządzeń do pakowania lub owijania, Udzielanie informacji związa-
nych z naprawą lub konserwacją zbiorników zasobnikowych, Udziela-
nie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i przy-
rządów optycznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją instalacji do mycia pojazdów, Udzielanie informacji zwią-
zanych z naprawą lub konserwacją maszyn i narzędzi do obróbki me-
tali, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją ma-
szyn i  urządzeń do  produkcji wyrobów szklanych, Udzielanie 
informacji związanych z  naprawą lub konserwacją przemysłowych 
zmywarek do  naczyń, Udzielanie informacji związanych z  naprawą 
lub konserwacją konsumenckich urządzeń elektrycznych, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń 
do kruszenia odpadów, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
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lub konserwacją maszyn o napędzie silnikowym do czyszczenia pod-
łóg, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją ma-
szyn do szycia, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub kon-
serwacją maszyn i  systemów do  produkcji układów scalonych, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn 
i aparatury medycznej, Udzielanie informacji związanych z naprawą 
lub konserwacją maszyn i urządzeń włókienniczych, Udzielanie infor-
macji związanych z naprawą lub konserwacją broni palnej, Udzielanie 
informacji związanych z usługami czyszczenia zbiorników zasobniko-
wych, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją 
maszyn i urządzeń rozrywkowych, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do zagęszczania odpa-
dów, Udzielanie informacji związanych z naprawą okularów, Udziela-
nie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urzą-
dzeń biurowych, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub 
konserwacją urządzeń do  oczyszczania wody, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i przyrządów do pro-
dukcji butów, Udzielanie informacji związanych z  naprawą zabawek 
lub lalek, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwa-
cją maszyn i przyrządów rolniczych, Udzielanie informacji związanych 
z  naprawą lub konserwacją szyldów, Udzielanie informacji związa-
nych z naprawą lub konserwacją instrumentów muzycznych, Udziela-
nie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją generatorów 
energii, Udzielanie informacji związanych z  naprawą i  konserwacją 
pieców, Udzielanie informacji związanych z  usługami czyszczenia 
szamb, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
samochodów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub kon-
serwacją maszyn i  urządzeń fotograficznych, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do prze-
twarzania tworzyw sztucznych, Układanie dachówki, murowanie lub 
murowanie z bloczków, Układanie dywanów, Układanie kabli, Układa-
nie kabli naziemnych, Układanie kabli podmorskich, Układanie kabli 
podwodnych, Układanie kabli ziemnych, Układanie parkietów, Ukła-
danie płytek podłogowych, Układanie podłóg warstwowych, Układa-
nie pokryć podłogowych, Układanie pokryć sufitów, Układanie prze-
wodów głównych, Układanie sufitów, Układanie sztucznej 
nawierzchni, Układanie wykładziny dywanowej, Usługi ciśnieniowe-
go fugowania, Usługi czyszczenia basenów, Usługi czyszczenia biur, 
Usługi czyszczenia kanalizacji, Usługi czyszczenia kotłów, Usługi 
czyszczenia przemysłowego, Usługi czyszczenia rur, Usługi w zakresie 
odnawiania prac kaligraficznych, Usługi w  zakresie oczyszczania 
przez piaskowanie, Usługi w zakresie oczyszczania przez szorowanie, 
Usługi w zakresie napraw kanałów, Usługi w zakresie napraw przewo-
dów, Usługi w zakresie napraw wymienników ciepła, Usługi w zakre-
sie napraw znaków, Usługi w zakresie napełniania kartridżów na tusz, 
Usługi w zakresie montażu rusztowań, Usługi doradcze dotyczące in-
stalacji sprzętu audiowizualnego, Usługi doradcze w zakresie instala-
cji systemów grzewczych na paliwa stałe, Usługi doradcze w zakresie 
konserwacji budynków, Usługi doradcze w  zakresie naprawy kon-
strukcji inżynierii wodno-lądowej, Usługi doradcze w zakresie napra-
wy systemów kontroli środowiska, Usługi doradcze w zakresie reno-
wacji rowów, Usługi doradcze w  zakresie naprawy instalacji 
wodociągowych, Usługi doradcze w  zakresie instalacji elektrowni, 
Usługi doradcze w zakresie instalacji silników, Usługi doradcze w za-
kresie projektów obróbki powierzchni, Usługi doradcze w  zakresie 
kładzenia rur, Usługi doradcze w zakresie konserwacji instalacji wodo-
ciągowych, Usługi doradcze w zakresie konserwacji systemów kon-
troli środowiska, Usługi doradcze w zakresie dbania o płytki wzorco-
we, Usługi doradcze w zakresie instalacji systemów wodociągowych, 
Usługi doradcze w zakresie instalacji pomp, Usługi doradcze w zakre-
sie instalacji skrzyni biegów, Usługi doradcze w  zakresie instalacji 
generatorów, Usługi doradcze w zakresie konserwacji płytek wzorco-
wych, Usługi doradcze w zakresie konserwacji mocowań, Usługi dorad-
cze związane z instalacją mocowań, Usługi doradcze związane z instala-
cją sprzętu automatyki budynkowej, Usługi doradcze związane 
z konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego i elektrycznego, Usłu-
gi doradcze związane z  instalacją urządzeń oświetleniowych, Usługi 
doradcze związane z instalacją sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeń-
stwa, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowe-
go, Usługi elektryków, Usługi hydrauliczne i szklarskie, Usługi informa-
cyjne dotyczące renowacji budynków, Usługi informacyjne w zakresie 
konserwacji systemów zabezpieczających, Usługi informacyjne zwią-
zane z  instalacją systemów zabezpieczających, Usługi instalacji da-
chów, Usługi instalacji maszyn, Usługi instalacyjne platform robo-
czych i  budowlanych, Usługi instalacyjne w  zakresie rusztowań 

budowlanych, platform roboczych i budowlanych, Usługi izolacyjne, 
Usługi konserwacji i  zabezpieczenia dzieł sztuki, Usługi konserwacji 
maszyn, Usługi konserwacji podłóg, Usługi konserwacji rur, Usługi 
konserwacyjne na  rzecz placówek sportowych, Usługi malarskie, 
Usługi malowania dekoracyjnego, Usługi malowania domów, Usługi 
malowania znaków, Usługi mechaniczne, Usługi modernizacji i prze-
kształcania maszyn, Usługi montażowe rusztowań budowlanych, 
Usługi montażu kuchni, Usługi mycia ciśnieniowego, Usługi napełnia-
nia gaśnic, Usługi naprawcze urządzeń elektrycznych gospodarstwa 
domowego, Usługi naprawcze w zakresie silników, Usługi naprawcze 
w zakresie elektronicznego sprzętu biznesowego, Usługi naprawcze 
w zakresie pokryć schodów, Usługi naprawcze w zakresie pokryć pod-
łóg, Usługi naprawcze w zakresie pokryć ścian, Usługi naprawy i kon-
serwacji okularów, Usługi naprawy kotłów, Usługi naprawy zabawek, 
Usługi naprawy sprzętu medycznego, Usługi naprawy zegarów, Usłu-
gi oczyszczania ulic, Usługi odladzania samolotów, Usługi odnawiania 
książek, Usługi odnawiania mieszkań, Usługi odnawiania obrazów, 
Usługi opróżniania [czyszczenia], Usługi ostrzenia, Usługi podnośni-
ków morskich, Usługi przepompowywania cieczy, Usługi renowacji 
starych książek, Usługi renowacji w zakresie rur odpływowych, Usługi 
renowacji w  zakresie rur do  dostarczania wody, Usługi sprzątania, 
Usługi sprzątania miejsc popełnienia przestępstw, Usługi stawiania 
znaków, Usługi sterylizacji sprzętu ochrony indywidualnej, Usługi sto-
larskie [naprawa konstrukcji drewnianych], Usługi strojenia instru-
mentów muzycznych, Usługi suchych doków, Usługi szewskie [napra-
wa], Usługi układania przewodów elektrycznych, Usługi usuwania 
odpadów niebezpiecznych, Usługi uszczelniania wnętrz, Usługi w za-
kresie eliminacji zakłóceń dla urządzeń elektrycznych, Usługi w zakre-
sie instalacji elektrycznych, Usługi w  zakresie instalowania kotew 
do murów szczelinowych, Usługi w zakresie kontroli erozji gleb, Usłu-
gi w zakresie kopania w ziemi w celu weryfikacji położenia uzbrojenia, 
Usługi w zakresie malowania i prac dekoratorskich, Usługi w zakresie 
okrywania [zabezpieczania] budynków zakładów przemysłowych 
w celu ich konserwacji, Usługi w zakresie powlekania w celu konser-
wacji instalacji zakładów budowy maszyn okrętowych, Usługi w za-
kresie powlekania podłóg, Usługi w zakresie powlekania w celu na-
prawy instalacji zakładów inżynierii przemysłowej, Usługi w zakresie 
powlekania w  celu naprawy instalacji zakładów budowy maszyn 
okrętowych, Usługi w  zakresie regulowania nart, Usługi w  zakresie 
smarowania, Usługi w zakresie stawiania ogrodzeń, Usługi wykonaw-
ców instalacji elektrycznych, Usługi wykonawców w zakresie płyt gip-
sowych, Usługi zabezpieczania przed wilgocią, Usługi zabezpieczania 
przed korozją, Usługi zamiatania ulic, Usługi znakowania nawierzchni, 
Ustawianie ostrzy do pił, Ustawianie pieców, Usuwanie azbestu, Usu-
wanie graffiti, Usuwanie odpadów [usługi czyszczenia], Usuwanie 
plam, Usuwanie rdzy, Usuwanie wycieków, Utrzymanie i konserwacja 
kręgielni, Uszczelnianie i rozbieranie dróg, Wciąganie maszyn związa-
nych z  instalacją, naprawą i  budownictwem, Wiercenie, Wydobycie 
azbestu, Wykonywanie obrzutki na basenach pływackich, Wykonywa-
nie obrzutki w  tunelach, Wymiana akumulatorów, Wymiana baterii, 
Wymiana hamulców, Wymiana świateł, Wynajem i konserwacja pode-
stów roboczych, Wynajem sprzętu do sterylizacji środków ochrony in-
dywidualnej (ŚOI), Wyposażanie wnętrz biur, Wyposażanie wnętrz po-
mieszczeń firmowych, Wywóz odpadów [czyszczenie], Wznoszenie 
budynków prefabrykowanych, Wznoszenie przesuwnych szalunków, 
Wznoszenie rusztowań dla budownictwa lądowo-wodnego, Wzno-
szenie ścian osłonowych, Wznoszenie rusztowań do celów budowla-
nych i  konstrukcyjnych, Wznoszenie szalunków dla inżynierii wodno
-lądowej, Wznoszenie szalunków do  renowacji i  konserwacji, 
Wznoszenie szalunków do  celów budowlanych i  konstrukcyjnych, 
Wznoszenie tymczasowych konstrukcji przeznaczonych na  imprezy 
na  świeżym powietrzu, Zabezpieczanie przeciwwilgociowe piwnic, 
Zabezpieczanie przed korozją, Zakładanie instalacji geotermicznych, 
Zakładanie mostowych złącz kompensacyjnych, Zamiatanie dróg, 
Zbieranie śmieci [zbiórka odpadów], Znakowanie poziome dróg, 39 
Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Usługi 
przewozu, Transport (Usługi nawigacji-), Parkowanie, przechowywa-
nie pojazdów, cumowanie łodzi, Usługi wynajmu związane z pojazda-
mi, transportem i  magazynowaniem, Usługi informacji, doradztwa 
i  rezerwacji w zakresie transportu, Transport, Parkowanie i przecho-
wywanie pojazdów, Pakowanie i składowanie towarów, Dystrybucja 
za pomocą rurociągów i kabli, 41 Usługi w zakresie tłumaczeń pisem-
nych, Tłumaczenia językowe, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi rezer-
wacji biletów na  atrakcje i  wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Tłumaczenia, 
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Publikowanie, sprawozdawczość i  pisanie tekstów, 42 Testowanie, 
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe i tech-
nologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii infor-
macyjnych, Usługi w zakresie projektowania, 43 Hotele dla zwierząt, 
Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi informacji, doradztwa i rezerwa-
cji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi informacji, do-
radztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usłu-
gi zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem mebli, bielizny stołowej, 
serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Pen-
sjonaty dla zwierząt, Pomieszczenia dla zwierząt, Udostępnianie za-
kwaterowania tymczasowego, Usługi w  zakresie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pomiesz-
czeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapew-
nianie zakwaterowania na  pobyt czasowy, Zapewnianie czasowego 
wynajmu powierzchni biurowej, Zapewnianie zakwaterowania tym-
czasowego, Zwierzęta (Pomieszczenia dla-), 44 Usługi w zakresie hi-
gieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla 
ludzi, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie rolnic-
twa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi weterynaryjne, Hi-
giena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody 
dla ludzi, Opieka nad zwierzętami, Usługi chirurgów weterynarzy, 
Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, Zabiegi higienicz-
ne dla zwierząt, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, Zabiegi 
pielęgnacyjne zwierząt, Zwierzęta domowe (Zabiegi pielęgnacyjne-), 
Zwierzęta (Zabiegi pielęgnacyjne-) 

(111) 356702 (220) 2022 05 04 (210) 542696
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 23
(732) HANUSZEWICZ GRZEGORZ EA SERVICE, Krępa Słupska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DżoHumus
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy do gleby, Polepszacze do gleby, Pre-
paraty poprawiające kondycję gleby, Środki poprawiające kondycję 
gleby, Preparaty chemiczne do użyźniania gleby 

(111) 356703 (220) 2022 04 13 (210) 541963
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 23
(732) SCHULKE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAZ a dobrze!
(540) 

(591) niebieski, zielony, biały
(531) 02 09 15, 10 05 25, 24 17 04, 27 05 01, 27 05 08, 27 05 17, 29 01 13
(510), (511) 5 Mydła dezynfekujące, Płyny dezynfekujące [inne niż 
mydło], Preparaty do dezynfekcji paznokci, Preparaty do dezynfek-
cji rąk, Preparaty do dezynfekcji powietrza, Roztwory do dezynfek-
cji soczewek kontaktowych, Ściereczki do  czyszczenia nasączone 
środkami dezynfekującymi, do  celów higienicznych, Środki dezyn-
fekcyjne do  celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do  celów 
medycznych, Środki dezynfekcyjne do  przyrządów medycznych, 
Środki dezynfekcyjne do szkieł kontaktowych, Środki dezynfekcyjne 
i  antyseptyczne, Środki dezynfekujące do  aparatury i  przyrządów 
stomatologicznych, Środki dezynfekujące do  użytku domowego, 
Środki dezynfekujące, którymi nasączane są chusteczki, Leki dla lu-
dzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki pomocnicze [wspierające] 
do  celów medycznych, Antybakteryjne środki do  mycia, Preparaty 
antybakteryjne, Antyseptyki, Preparaty antyseptyczne, Chusteczki 
antybakteryjne, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, 
Chusteczki nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, Chusteczki 
odkażające, Nasączane chusteczki antyseptyczne, Nasączone chus-
teczki lecznicze, Środki dezynfekcyjne, Leki przeznaczone do dezyn-
fekcji skóry, Środki dezynfekujące będące wyrobami medycznymi 

przeznaczone do dezynfekcji skóry, narzędzi lub powierzchni zawar-
te w tej klasie, Środki biobójcze przeznaczone do dezynfekcji skóry, 
narzędzi, powierzchni, Preparaty przeznaczone do dezynfekcji skóry, 
narzędzi, powierzchni, Produkty biobójcze, Środki sanitarne do ce-
lów medycznych, Preparaty bakteriologiczne do  użytku farmaceu-
tycznego, Preparaty bakteriologiczne do celów medycznych, Prepa-
raty farmaceutyczne do  zapobiegania i  leczenia chorób i  schorzeń 
wywołanych przez bakterie, Środki grzybobójcze, Antybakteryjne 
środki do mycia rąk, Detergenty bakteriobójcze, Lecznicze preparaty 
do mycia rąk, Antybakteryjne płyny do rąk, Antyseptyczne preparaty 
do  pielęgnacji ciała, Antyseptyczne preparaty do  mycia, Antysep-
tyczne preparaty oczyszczające, Preparaty do sterylizacji, Preparaty 
odkażające stosowane w szpitalach, Spraye antybakteryjne, Spraye 
antyseptyczne w  formie aerozolu do  stosowania na  skórę, Spraye 
antyseptyczne w  formie aerozolu do  stosowania na  twardych po-
wierzchniach, Środki odkażające, Środki odkażające do przyrządów 
i aparatury medycznej, Mydła antybakteryjne, Leki do leczenia ran, 
35 Reklama i marketing, Usługi reklamowe, marketingowe i promo-
cyjne, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usłu-
gi handlu detalicznego w  zakresie preparatów farmaceutycznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi 
handlu hurtowego w  zakresie preparatów farmaceutycznych, we-
terynaryjnych i  sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi 
administrowania działalności gospodarczej w dziedzinie opieki zdro-
wotnej, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo-
darczej, Doradztwo w  sprawach zarządzania personelem, Specjali-
styczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą 

(111) 356704 (220) 2022 04 13 (210) 541964
(151) 2022 08 31 (441) 2022 05 16
(732) SCHULKE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAZ a dobrze!
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 27 05 01, 29 01 12, 02 09 15, 03 13 20
(510), (511) 5 Mydła dezynfekujące, Płyny dezynfekujące [inne niż 
mydło], Preparaty do  dezynfekcji paznokci, Preparaty do  dezynfekcji 
rąk, Preparaty do dezynfekcji powietrza, Roztwory do dezynfekcji so-
czewek kontaktowych, Ściereczki do czyszczenia nasączone środkami 
dezynfekującymi, do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do ce-
lów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środ-
ki dezynfekcyjne do  przyrządów medycznych, Środki dezynfekcyjne 
i antyseptyczne, Środki dezynfekcyjne do szkieł kontaktowych, Środki 
dezynfekujące do  aparatury i  przyrządów stomatologicznych, Środki 
dezynfekujące do  użytku domowego, Środki dezynfekujące, którymi 
nasączane są chusteczki, Leki dla ludzi, Leki pomocnicze [wspierające] 
do celów medycznych, Leki do celów stomatologicznych, Preparaty an-
tybakteryjne, Preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, Antybakteryj-
ne środki do mycia, Antyseptyki, Preparaty antyseptyczne, Chusteczki 
nasączane płynami farmaceutycznymi, Chusteczki nasączone prepa-
ratami przeciwbakteryjnymi, Chusteczki odkażające, Nasączane chu-
steczki antyseptyczne, Nasączone chusteczki lecznicze, Środki dezyn-
fekcyjne, Leki przeznaczone do dezynfekcji skóry, Środki dezynfekujące 
będące wyrobami medycznymi przeznaczone do dezynfekcji skóry, na-
rzędzi lub powierzchni zawarte w tej klasie, Środki biobójcze przezna-
czone do dezynfekcji skóry, narzędzi, powierzchni, Preparaty przezna-
czone do dezynfekcji skóry, narzędzi, powierzchni, Produkty biobójcze, 
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Środki sanitarne do  celów medycznych, Preparaty bakteriologiczne 
do użytku farmaceutycznego, Preparaty farmaceutyczne do zapobie-
gania i leczenia chorób i schorzeń wywołanych przez bakterie, Środki 
grzybobójcze, Antybakteryjne środki do  mycia rąk, Detergenty bak-
teriobójcze, Lecznicze preparaty do  mycia rąk, Antybakteryjne płyny 
do  rąk, Antyseptyczne preparaty do  pielęgnacji ciała, Antyseptyczne 
preparaty do mycia, Antyseptyczne preparaty oczyszczające, Preparaty 
do  sterylizacji, Preparaty odkażające stosowane w  szpitalach, Spraye 
antybakteryjne, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowa-
nia na skórę, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania 
na  twardych powierzchniach, Środki odkażające, Środki odkażające 
do przyrządów i aparatury medycznej, Chusteczki antybakteryjne, My-
dła antybakteryjne, Leki do leczenia ran, 35 Reklama i marketing, Usługi 
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Sprzedaż detaliczna lub hur-
towa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz 
zaopatrzenia medycznego, Usługi handlu detalicznego w zakresie pre-
paratów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz mate-
riałów medycznych, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów me-
dycznych, Usługi administrowania działalności gospodarczej w dziedzi-
nie opieki zdrowotnej, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działal-
ności gospodarczej, Doradztwo w sprawach zarządzania personelem, 
Działalność gospodarcza (Specjalistyczne doradztwo w  zakresie-), 
Działalność gospodarcza (Doradztwo w zakresie zarządzania-) 

(111) 356705 (220) 2022 04 13 (210) 541965
(151) 2022 08 31 (441) 2022 05 16
(732) SCHULKE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAZ a dobrze!
(540) 

(531) 27 05 01, 02 09 15, 03 13 20
(510), (511) 5 Mydła dezynfekujące, Płyny dezynfekujące [inne niż 
mydło], Preparaty do dezynfekcji paznokci, Preparaty do dezynfekcji 
rąk, Preparaty do dezynfekcji powietrza, Roztwory do dezynfekcji so-
czewek kontaktowych, Ściereczki do czyszczenia nasączone środka-
mi dezynfekującymi, do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne 
do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, 
Środki dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, Środki dezynfek-
cyjne do szkieł kontaktowych, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
Środki dezynfekujące do aparatury i przyrządów stomatologicznych, 
Środki dezynfekujące do użytku domowego, Środki dezynfekujące, 
którymi nasączane są  chusteczki, Leki dla ludzi, Leki pomocnicze 
[wspierające] do  celów medycznych, Leki do  celów stomatologicz-
nych, Antybakteryjne środki do mycia, Preparaty antybakteryjne, An-
tyseptyki, Preparaty antyseptyczne, Chusteczki nasączane płynami 
farmaceutycznymi, Chusteczki nasączone preparatami przeciwbak-
teryjnymi, Chusteczki odkażające, Nasączane chusteczki antysep-
tyczne, Nasączone chusteczki lecznicze, Środki dezynfekcyjne, Leki 
przeznaczone do  dezynfekcji skóry, Środki dezynfekujące będące 
wyrobami medycznymi przeznaczone do dezynfekcji skóry, narzędzi 
lub powierzchni zawarte w tej klasie, Środki biobójcze przeznaczone 
do dezynfekcji skóry, narzędzi, powierzchni, Preparaty przeznaczo-
ne do dezynfekcji skóry, narzędzi, powierzchni, Produkty biobójcze, 
Środki sanitarne do celów medycznych, Preparaty bakteriologiczne 
do celów medycznych, Preparaty bakteriologiczne do użytku farma-
ceutycznego, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania i leczenia 
chorób i schorzeń wywołanych przez bakterie, Środki grzybobójcze, 
Antybakteryjne środki do  mycia rąk, Detergenty bakteriobójcze, 
Lecznicze preparaty do mycia rąk, Antybakteryjne płyny do rąk, An-

tyseptyczne preparaty do pielęgnacji ciała, Antyseptyczne preparaty 
do mycia, Antyseptyczne preparaty oczyszczające, Preparaty do ste-
rylizacji, Preparaty odkażające stosowane w szpitalach, Spraye anty-
bakteryjne, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania 
na  skórę, Spraye antyseptyczne w  formie aerozolu do  stosowania 
na twardych powierzchniach, Środki odkażające, Środki odkażające 
do  przyrządów i  aparatury medycznej, Chusteczki antybakteryjne, 
Mydła antybakteryjne, Leki do leczenia ran, 35 Reklama i marketing, 
Usługi reklamowe, marketingowe i  promocyjne, Sprzedaż detalicz-
na lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sa-
nitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi handlu detalicz-
nego w  zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i  sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi handlu hurto-
wego w  zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych 
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi administrowania 
działalności gospodarczej w  dziedzinie opieki zdrowotnej, Doradz-
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Doradz-
two w sprawach zarządzania personelem, Działalność gospodarcza 
(Specjalistyczne doradztwo w  zakresie-), Działalność gospodarcza 
(Doradztwo w zakresie zarządzania-) 

(111) 356706 (220) 2022 04 21 (210) 542228
(151) 2022 08 31 (441) 2022 05 16
(732) FARMAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Venapertan
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne 

(111) 356707 (220) 2022 04 21 (210) 542229
(151) 2022 08 31 (441) 2022 05 16
(732) FARMAK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zali
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Leki przeciwzakrzepowe, Preparaty farma-
ceutyczne do  leczenia cukrzycy, Leki sercowo-naczyniowe do  stoso-
wania w  leczeniu nadciśnienia tętniczego, Preparaty farmaceutyczne 
do leczenia nadciśnienia, Leki stosowane w prewencji, leczeniu, zapo-
bieganiu nawrotom żylnych incydentów zakrzepowo-zatorowych 

(111) 356708 (220) 2022 04 22 (210) 542295
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) GAJ-OLSZEWSKA JUSTYNA OLTEX, Przedbórz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OLIZE
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usłu-
gi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc w prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalno-
ścią gospodarczą 

(111) 356709 (220) 2022 04 23 (210) 542307
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 23
(732) RUCIŃSKI DOMINIK USŁUGI WETERYNARYJNE  
LEK  WET  DOMINIK RUCIŃSKI, Czacz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VETLOGIC TO HELP YOUR ANIMALS
(540) 

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 03 04 02, 03 04 13, 27 05 01, 27 05 10, 29 01 12
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(510), (511) 44 Usługi weterynaryjne, Stomatologia weterynaryjna, 
Chirurgia weterynaryjna, Weterynaryjne usługi doradcze, Dostarcza-
nie informacji weterynaryjnych, Specjalistyczne doradztwo w zakre-
sie usług weterynaryjnych 

(111) 356710 (220) 2022 04 23 (210) 542311
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 23
(732) KRASUCKI KAROL FIRMA HANDLOWA ASTEK,  
Wola Osowińska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SMART HOME
(510), (511) 8 Sztućce, noże kuchenne i przyrządy do cięcia do użyt-
ku kuchennego, 21 Przybory do użytku domowego do czyszczenia, 
szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, Filiżanki i kubki, Kubki 
ceramiczne, Kubki do  kawy, Ceramika do  użytku kuchennego, Na-
czynia [artykuły gospodarstwa domowego], Naczynia ceramiczne, 
Naczynia do gotowania do stosowania w kuchenkach mikrofalowych, 
Naczynia do gotowania, Naczynia do napojów, Łyżki do lodów [naczy-
nia barowe], Maty pod naczynia przy serwowaniu herbaty, Naczynia 
do zapiekania, Naczynia do serwowania potraw, Naczynia do piecze-
nia wykonane ze szkła, Naczynia do pieczenia wykonane z ceramiki, 
Naczynia do  pieczenia [brytfanny], Naczynia do  pieczenia, Naczy-
nia kuchenne ceramiczne, Naczynia na  pokarm dla zwierząt domo-
wych, Naczynia obiadowe z porcelany, Naczynia na napoje, Naczynia 
na przystawki i dodatki do potraw, Naczynia szklane do konserwowa-
nia żywności, Naczynia szklane do napojów, Naczynia żaroodporne, 
Naczynia żaroodporne [do piekarnika], Naczynia żaroodporne możli-
we do serwowania z piekarnika na stół, Naczynia ze szkła, Podstawki 
pod gorące naczynia do podawania z piekarnika na stół, Szklaneczki 
[naczynia do picia], Szklane naczynia żaroodporne, Patelnie, 35 Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w  związku z  wyposażeniem domu, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  zastawą stołową, Promowanie 
sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, Administrowanie 
działalnością gospodarczą w  zakresie sklepów detalicznych, Usługi 
sprzedaży detalicznej, hurtowej i  poprzez Internet następujących 
towarów: sztućce, noże kuchenne i  przyrządy do  cięcia do  użytku 
kuchennego, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczot-
ki i  materiały do  wytwarzania szczotek, filiżanki i  kubki, kubki cera-
miczne, kubki do  kawy, ceramika do  użytku kuchennego, naczynia 
[artykuły gospodarstwa domowego], naczynia ceramiczne, naczynia 
do gotowania do stosowania w kuchenkach mikrofalowych, naczynia 
do gotowania, naczynia do napojów, łyżki do lodów [naczynia baro-
we], maty pod naczynia przy serwowaniu herbaty, naczynia do zapie-
kania, naczynia do serwowania potraw, naczynia do pieczenia wyko-
nane ze szkła, naczynia do pieczenia wykonane z ceramiki, naczynia 
do pieczenia [brytfanny], naczynia do pieczenia, naczynia kuchenne 
ceramiczne, naczynia na  pokarm dla zwierząt domowych, naczynia 
obiadowe z  porcelany, naczynia na  napoje, naczynia na  przystawki 
i dodatki do potraw, naczynia szklane do konserwowania żywności, 
naczynia szklane do napojów, naczynia żaroodporne, naczynia żaro-
odporne [do piekarnika], naczynia żaroodporne możliwe do serwo-
wania z piekarnika na stół, naczynia ze szkła, podstawki pod gorące 
naczynia do  podawania z  piekarnika na  stół, szklaneczki [naczynia 
do picia], szklane naczynia żaroodporne, patelnie 

(111) 356711 (220) 2022 04 23 (210) 542312
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 23
(732) LASKOWSKI RADOSŁAW EKLUND, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TIKOLA
(510), (511) 9 Osłony do  gniazdek elektrycznych, Zaślepki elektrycz-
ne, Osłony na kable elektryczne, Powłoki [osłony] kabli elektrycznych, 
Kaski ochronne dla dzieci, Urządzenia do monitorowania niemowląt, 
20 Osłony przeciwuderzeniowe do mebli, Niemetalowe osłony na za-
wiasy drzwiowe, Niemetalowe zamknięcia do butelek zabezpieczające 
je przed dziećmi, Niemetalowe zamknięcia do pojemników zabezpie-
czające je przed dziećmi, Siedziska samochodowe dla dzieci, Bramki 
zabezpieczające dla dzieci, Dopasowane osłonki na poręcze łóżeczka 
dziecięcego, Bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt, 
dzieci i  zwierząt domowych, Ochraniacze na  szczebelki do  łóżeczek 
dziecięcych, inne niż pościel, Naroża ochronne [nakładki] z  tworzyw 
sztucznych, Elementy naroży na meble [nakładki ochronne], nie z me-
talu, Blokady do okien z tworzywa sztucznego, Urządzenia zamykają-

co-zabezpieczające [niemetalowe, nieelektryczne], Rozkładane bram-
ki zabezpieczające do schodów, Uchwyty do użytku w zabezpieczaniu 
przesłon okiennych, Ograniczniki do szafek, niemetalowe, Ograniczni-
ki otwarcia drzwi, niemetalowe, Zatrzaski do drzwi, niemetalowe, Za-
trzaski do mebli, niemetalowe, Niemetalowe zatrzaski do ram okien-
nych, Odbojniki do drzwi z tworzyw sztucznych, Odbojniki drewniane 
do drzwi, Amortyzatory do drzwi, niemetalowe, Zatyczki do otworów 
niemetalowe, Zaciski zabezpieczające niemetalowe, Krzesełka kąpie-
lowe dla małych dzieci, Organizery do  szuflad, Organizery wiszące 
do  szafy, Ochraniacze, niemetalowe, na  nogi krzeseł, Filcowe pod-
kładki pod nogi mebli, Torby-nosidełka niemowlęce, Regulowane fo-
teliki nosidełka, Poduszki ciążowe, Poduszki do karmienia niemowląt, 
Zagłówki-poduszki dla niemowląt [podpórki], Poduszki w  kształcie 
litery U, Poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, Poduszki 
utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, Wieszaki na torby, nieme-
talowe, Niemetalowe wieszaki do  półek, Wieszaki do  ubrań, Nieme-
talowe narożniki ochronne nakładane na  meble, Akcesoria do  drzwi 
wykonane z tworzyw sztucznych, Poduszki do podpierania do użytku 
w  samochodowych fotelikach bezpieczeństwa dla dzieci, 35 Usłu-
gi sprzedaży hurtowej, detalicznej i  poprzez Internet następujących 
towarów: osłony do  gniazdek elektrycznych, zaślepki elektryczne, 
osłony na  kable elektryczne, powłoki [osłony] kabli elektrycznych, 
kaski ochronne dla dzieci, urządzenia do monitorowania niemowląt, 
osłony przeciwuderzeniowe do mebli, niemetalowe osłony na zawia-
sy drzwiowe, niemetalowe zamknięcia do  butelek zabezpieczające 
je przed dziećmi, niemetalowe zamknięcia do pojemników zabezpie-
czające je  przed dziećmi, siedziska samochodowe dla dzieci, bramki 
zabezpieczające dla dzieci, dopasowane osłonki na poręcze łóżeczka 
dziecięcego, bramki zabezpieczające, niemetalowe, dla niemowląt, 
dzieci i  zwierząt domowych, ochraniacze na  szczebelki do  łóżeczek 
dziecięcych, inne niż pościel, naroża ochronne [nakładki] z  tworzyw 
sztucznych, elementy naroży na meble [nakładki ochronne], nie z me-
talu, blokady do okien z tworzywa sztucznego, urządzenia zamykają-
co-zabezpieczające [niemetalowe, nieelektryczne], rozkładane bramki 
zabezpieczające do schodów, uchwyty do użytku w zabezpieczaniu 
przesłon okiennych, ograniczniki do  szafek, niemetalowe, ogranicz-
niki otwarcia drzwi, niemetalowe, zatrzaski do  drzwi, niemetalowe, 
zatrzaski do mebli, niemetalowe, niemetalowe zatrzaski do ram okien-
nych, odbojniki do drzwi z tworzyw sztucznych, odbojniki drewniane 
do drzwi, amortyzatory do drzwi, niemetalowe, zatyczki do otworów 
niemetalowe, zaciski zabezpieczające niemetalowe, krzesełka ką-
pielowe dla małych dzieci, organizery do szuflad, organizery wiszące 
do szafy, ochraniacze, niemetalowe, na nogi krzeseł, filcowe podkładki 
pod nogi mebli, torby-nosidełka niemowlęce, regulowane foteliki no-
sidełka, poduszki ciążowe, poduszki do karmienia niemowląt, zagłów-
ki-poduszki dla niemowląt [podpórki], poduszki w  kształcie litery U, 
poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, poduszki utrzy-
mujące pozycję głowy dla niemowląt, wieszaki na torby, niemetalowe, 
niemetalowe wieszaki do półek, wieszaki do ubrań, niemetalowe na-
rożniki ochronne nakładane na meble, akcesoria do drzwi wykonane 
z tworzyw sztucznych, poduszki do podpierania do użytku w samo-
chodowych fotelikach bezpieczeństwa dla dzieci 

(111) 356712 (220) 2022 04 25 (210) 542322
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 23
(732) SKOCZYLAS SŁAWOMIR S-PROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE 
NADZORY TECHNICZNE, Krasne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ModularSmartSystem
(540) 

(591) czerwony, granatowy, szary
(531) 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 37 Konsultacje w  zakresie nadzoru budowlanego, Nad-
zór budowlany, Nadzór budowlany na  miejscu, Nadzór nad budo-
waniem konstrukcji, Nadzór nad remontami budynków, Nadzór 
nad renowacją budynków, Nadzór nad robotami budowlanymi, 
Nadzór nad wyburzaniem budynków, Nadzorowanie konstruowa-
nia budynków, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów 
budowlanych, Usługi nadzoru budowlanego w  zakresie projektów 
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dotyczących nieruchomości, 42 Kontrola jakości ukończonych bu-
dynków, Usługi architektoniczne, Usługi architektoniczne i  inżynie-
ryjne, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków, 
Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków biuro-
wych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków 
komercyjnych, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania bu-
dynków przemysłowych, Usługi architektoniczne w zakresie projek-
towania centrów handlowych, Usługi doradcze związane z  projek-
towaniem budynków, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
konstrukcji, Usługi planowania [projektowania] biur, Usługi planowa-
nia [projektowania] hoteli, Usługi planowania [projektowania] klu-
bów, Usługi planowania [projektowania] pubów, Usługi planowania 
[projektowania] szpitali, Usługi profesjonalne związane z projektami 
architektonicznymi, Usługi projektowania, Usługi projektowania 
architektonicznego, Usługi projektowania dotyczące architektury, 
Usługi projektowania na  zamówienie, Usługi projektowania obiek-
tów biznesowych, Usługi projektowania wnętrz budynków, Usługi 
w  zakresie architektury i  projektowania wnętrz, Usługi w  zakresie 
inspekcji domów [oględziny], Usługi w zakresie planowania architek-
tonicznego, Usługi w zakresie projektowania, Usługi w zakresie pro-
jektowania budynków, Usługi w zakresie projektowania domów 

(111) 356713 (220) 2022 04 25 (210) 542356
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 23
(732) FURGAŁ GRZEGORZ CENTRUM USŁUG, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIVE RANGERS DRUŻYNA NURKOWA
(540) 

(531) 02 01 14, 26 01 01, 26 01 14, 27 05 01, 27 05 10
(510), (511) 41 Konkursy (organizowanie-) [edukacja lub rozrywka], 
Organizacja i  przeprowadzanie zawodów sportowych, Organizacja 
konkursów edukacyjnych, Organizacja konkursów w  dziedzinie roz-
rywki, Organizacja kwizów, gier i zawodów, Administrowanie [organi-
zacja] konkursami, Administrowanie [organizacja] zawodami, Organi-
zacja gier, Organizacja turniejów sportowych, Organizacja zawodów 
rekreacyjnych, Organizowanie ceremonii rozdania nagród, Organi-
zowanie gier i  konkursów, Organizowanie i  prowadzenie zawodów, 
Organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozryw-
kowych], Organizowanie i  prowadzenie gier, Organizowanie poka-
zów nurkowania, Organizowanie pokazów w  celach szkoleniowych, 
Organizowanie pokazów w  celach edukacyjnych, Organizowanie 
pokazów w celach kulturalnych, Organizowanie zawodów, Organizo-
wanie zawodów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie zawodów 
i  ceremonii przyznawania nagród, Dostarczanie sprzętu sportowe-
go, Edukacja sportowa, Doradztwo w  zakresie treningu fizycznego, 
Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Dostarczanie informacji 
na  temat aktywności sportowych, Instruktaż w  zakresie ćwiczeń fi-
zycznych, Nauka w  zakresie sportu, Obozy sportowe (Organizowa-
nie-), Obozy sportowe, Organizacja imprez i konkursów sportowych, 
Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Prowadzenie 
basenów kąpielowych, Szkolenie sportowe, Udostępnianie basenów 
kąpielowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sporto-
wego, Udostępnianie pływalni, Udostępnianie publicznych obiektów 
z basenami do kąpieli, Udostępnianie obiektów i sprzętu do nurkowa-
nia, Kursy instruktażowe, Usługi szkoleniowe dotyczące nurkowania 
podmorskiego, Nauka nurkowania, Wynajem basenów pływackich, 
Wynajem sprzętu sportowego do  nurkowania, Wynajem sprzętu 
sportowego, Wynajmowanie obiektów sportowych, Wypożyczanie 
sprzętu do nurkowania, Wynajem fajek do nurkowania, Organizowa-
nie, przygotowywanie i przeprowadzanie gier w zakresie nurkowania 

(111) 356714 (220) 2022 04 29 (210) 542571
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 23
(732) ZIELIŃSKI TOMASZ, Koziegłowy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GERET
(510), (511) 20 Stanowiska pracy [meble], Meble do  salonu, Meble 
do przebieralni, Meble dla dzieci, Meble dla niemowląt, Meble ogrodo-
we drewniane, Meble do przechowywania, Meble biurowe metalowe, 
Meble zawierające łóżka, Szafki metalowe [meble], Półki niemetalowe 
[meble], Meble, Narożniki [meble], Barki [meble], Meble kuchenne, Me-
ble drewniane, Meble łazienkowe, Meble skórzane, Meble sklepowe, Ze-
wnętrzne meble, Półki [meble], Altany [meble], Kontuary [meble], Lustra 
[meble], Komody [meble], Meble domowe, Meble tapicerowane, Meble 
sypialne, Meble łączone, Kredensy [meble], Skrzynie [meble], Stoły [me-
ble], Pufy [meble], Meble komputerowe, Szafy [meble], Konsole [meble], 
Meble wypoczynkowe, Szafki [meble], Meble wielofunkcyjne, Gabloty 
[meble], Meble szkolne, Meble biurowe, Zagłówki [meble], Regały [me-
ble], Siedzenia [meble], Toaletki [meble], Meble ogrodowe, Modułowe 
meble łazienkowe, Meble metalowe, Meble z listewek, Ściany działowe 
[meble], Ruchome podstawy [meble], Meble modułowe [kombinowa-
ne], Meble do oranżerii, Lady robocze [meble], Blaty kuchenne [meble], 
Barki przenośne [meble], Sprzęt biurowy [meble], Meble do wnętrz, Me-
ble ogrodowe [patio], Biurka modułowe [meble], Regały drewniane [me-
ble], Rozkładane meble z  obiciem, Półki do  przechowywania [meble], 
Niemetalowe półki ścienne [meble], Ruchome przesłony (ekrany) [me-
ble], Komputerowe stanowiska pracy [meble], Elementy dzielące prze-
strzeń [meble], Moduły do przechowywania [meble], Meble z tworzyw 
sztucznych, Meble kuchenne do  zabudowy, Meble kuchenne na  wy-
miar, Meble do  pokojów dziecinnych, Dekoracyjne panele drewniane 
[meble], Półki z metalu [meble], Ścianki działowe niemetalowe [meble], 
Meble ogrodowe z aluminium, Segmenty do przechowywania [meble], 
Segmenty półek drewnianych [meble], Stoliki pod umywalkę [meble], 
Stojaki na ręczniki [meble], Meble domowe wykonane z drewna, Drew-
niane półki i stojaki [meble], Meble na miarę (do zabudowy), Meble wy-
konane z tworzyw sztucznych, Meble wykonane z substytutów drew-
na, Meble sypialniane na miarę (do zabudowy), Meble przystosowane 
do użytku na zewnątrz, Meble z tworzyw sztucznych do łazienek, Meble 
przystosowane do  układania jedno na  drugim, Wieszaki na  ubrania, 
wieszaki stojące do  ubrań [meble] i  haczyki na  ubrania, Zestawy czę-
ści [sprzedawane razem], z  których montuje się meble, Zestawy czę-
ści [sprzedawane jako całość] do montażu w meble, Krzesła, Poduszki 
na krzesła, Fotele, Stoły, Stoliki, Materace, Meble wykonane ze stali, Me-
ble ogrodowe z tworzyw sztucznych, Łóżka, Metalowe ramy łóżek, Ramy 
do łóżek, Szafy, Szafki, Drzwi do szaf, Garderoby, Biurka, Regały, Komody, 
Systemy do zabudowy wewnętrznej szaf wnękowych i garderob [części 
mebli], Blaty na szafki, Meble do siedzenia, Półki ścienne [meble], Meble 
gięte, Ławy [meble], Parawany [meble], Skrzynie do  przechowywania 
[meble], Modułowe układy półek [meble], Wieszaki do ubrań [meble], 
Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Krzesła obrotowe, Krzesła biuro-
we, Krzesła konferencyjne, Fotele biurowe, Fotele wypoczynkowe, Roz-
kładane fotele, Biurka i stoły, Witryny, Pulpity [biurka] do pracy w pozycji 
stojącej, Biblioteczki [regały na książki], 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami 

(111) 356715 (220) 2022 05 03 (210) 542656
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 23
(732) KUROWSKI STANISŁAW, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FishMagnet
(540) 

(591) żółty, pomarańczowy, czarny, biały, szary
(531) 03 09 01, 03 09 10, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 28 Przynęty wędkarskie [syntetyczne] 
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(111) 356716 (220) 2022 01 04 (210) 538382
(151) 2022 05 18 (441) 2022 01 31
(732) MIKOSZA DOMINIK FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA DOMI, 
Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mikea
(540) 

(591) biały, czerwony
(531) 26 01 03, 26 01 18, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 6 Drzwi i ościeżnice drzwiowe metalowe, akcesoria i oku-
cia do drzwi metalowe, 19 Drzwi i ościeżnice drzwiowe niemetalowe 

(111) 356717 (220) 2022 01 04 (210) 538385
(151) 2022 05 18 (441) 2022 01 31
(732) MROCZEK ANGELIKA, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sugar Skull Nails
(540) 

(591) czarny, zielony, niebieski, różowy, fioletowy
(531) 02 09 23, 02 09 25, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 44 Usługi pielęgnacji paznokci, Usługi kosmetyczne 

(111) 356718 (220) 2022 01 04 (210) 538386
(151) 2022 05 18 (441) 2022 01 31
(732) ŚWIERBLEWSKI GRZEGORZ, Koronowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAZDWA
(540) 

(591) zielony, czarny, żółty
(531) 01 03 02, 07 01 24, 01 15 03, 13 01 20, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 9 Ładowarki do samochodów elektrycznych, Elektryczne 
instalacje sterujące, Urządzenia do  diagnozowania instalacji elek-
trycznych, Elektryczne instalacje do  kontroli dostępu, Elektryczne 
instalacje przeciwwłamaniowe, Instalacje elektryczne, Instalacje 
do komunikacji elektronicznej, Instalacje automatyczne do sterowa-
nia dostępem, Instalacje do  kontroli przepływu [elektryczne], Urzą-
dzenia zdalnego sterowania do  instalacji klimatyzacyjnych, Czujki 
do alarmów, Elektroniczne systemy kontrolne, Aparatura i urządzenia 
do kontrolowania elektryczności, Elektryczne lub elektroniczne mo-
duły kontrolno-sterujące, Mechanizmy kontroli dostępu, Urządze-

nia do  kontroli bezpieczeństwa, Kontrolery i  regulatory, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  urządzeniami do  automatyzacji 
domu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do au-
tomatyzacji domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządze-
niami fotowoltaicznymi do wytwarzania energii elektrycznej, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  urządzeniami fotowoltaicznymi 
do  wytwarzania energii elektrycznej, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z fotowoltaicznymi modułami słonecznymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z fotowoltaicznymi modułami słonecznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami fotowoltaiczny-
mi do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami fotowoltaicznymi 
do  wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z komórkami fotowoltaiczny-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z komórkami fotowoltaicz-
nymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akumulatorami energii 
fotowoltaicznej, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akumulato-
rami energii fotowoltaicznej, Usługi sprzedaży detalicznej w  związ-
ku z  ładowarkami do samochodów elektrycznych, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z  ładowarkami do samochodów elektrycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z elektrycznymi instalacjami 
sterującymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  elektrycznymi 
instalacjami sterującymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  elektrycznymi instalacjami do  kontroli dostępu, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z elektrycznymi instalacjami do kontroli dostępu 

(111) 356719 (220) 2022 01 04 (210) 538388
(151) 2022 05 18 (441) 2022 01 31
(732) CYBULA PIOTR, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PC PARTNER
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 27 05 01, 27 05 19, 29 01 12
(510), (511) 36 Doradztwo finansowe, Ubezpieczenia 

(111) 356720 (220) 2022 01 04 (210) 538396
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) AYCOM NIEWÓJT SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Belleco
(540) 

(591) niebieski
(531) 29 01 04, 29 01 11, 27 05 01, 26 11 07
(510), (511) 10 Lasery medyczne do usuwania owłosienia, Urządzenia 
do zabiegów kosmetycznych 
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(111) 356721 (220) 2022 01 04 (210) 538401
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) CHUDOBA PATRYK, Obidowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODHALE NA SPORTOWO
(540) 

(591) biały, czarny, złoty
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 09, 27 05 10, 27 05 17, 26 13 25, 24 01 13
(510), (511) 25 Odzież sportowa, 37 Konserwacja i  naprawa sprzętu 
sportowego, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konser-
wacją sprzętu sportowego, 41 Dostarczanie informacji na temat aktyw-
ności sportowych, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Ob-
sługa obiektów sportowych, Organizacja i przeprowadzanie zawodów 
sportowych, Organizacja i  przeprowadzanie wydarzeń sportowych, 
Organizacja imprez i konkursów sportowych, Organizowanie i prowa-
dzenie szkolnych zawodów sportowych, Organizowanie lokalnych wy-
darzeń sportowych, Organizowanie, przygotowywanie i  prowadzenie 
zawodów sportowych, Organizowanie szkoleń sportowych, Szkolenia 
w zakresie zajęć sportowych, Szkolenia zawodników sportowych, Udo-
stępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej, Usłu-
gi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Wynajem sprzętu sportowe-
go i obiektów sportowych, Wynajem sprzętu do użytku na imprezach 
sportowych, Dostarczanie sprzętu sportowego, Udostępnianie obiek-
tów i  sprzętu sportowego, Usługi w  zakresie instruktażu sportowego, 
Wynajem sprzętu sportowego, Usługi trenerskie w zakresie sportu, Pro-
dukcja filmów szkoleniowych 

(111) 356722 (220) 2022 01 06 (210) 538446
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) PASZCZA STANISŁAW PASLAND, Wieliszew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)  oio
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 29 01 01, 29 01 06, 29 01 08, 29 01 13, 27 05 01, 27 05 22, 
27 05 23, 27 05 24
(510), (511) 9 Komputery, Tablety 

(111) 356723 (220) 2022 01 14 (210) 538695
(151) 2022 05 30 (441) 2022 02 07
(732) CALDO-WENTYLACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CALDO-WENTYLACJA SYSTEMY WENTYLACYJNE 
I KLIMATYZACYJNE sp  z o o 
(540) 

(591) niebieski, czerwony
(531) 07 01 13, 26 01 01, 24 17 01, 24 17 02, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 11 Instalacje i  urządzenia do  ogrzewania, wentylacji, 
klimatyzacji i  oczyszczania powietrza, Systemy HVAC (ogrzewanie, 
wentylacja i  klimatyzacja), Instalacje centralnego ogrzewania, In-

stalacje do filtrowania powietrza, Instalacje do odzyskiwania ciepła 
z  powietrza, Instalacje do  wentylacji, Instalacje do  wyciągu powie-
trza, Instalacje grzewcze do powietrza, Instalacje wentylacyjne, Kli-
matyzatory montowane przy oknach [do  celów przemysłowych], 
Klimatyzatory pokojowe, Połączone urządzenia grzewcze i klimaty-
zacyjne, Urządzenia do  chłodzenia powietrza, Urządzenia do  wen-
tylacji, 35 Sprzedaż detaliczna i  hurtowa materiałów izolacyjnych 
oraz instalacji i  urządzeń do  ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji 
i  oczyszczania powietrza, 37 Izolacja termiczna budynków, Izola-
cja dachów, rur, rurociągów, Izolacja termiczna okien, Izolacja ścian 
wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, Instalowanie, kon-
serwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klima-
tyzacja), Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja urządzeń 
wentylacyjnych, Instalacja, konserwacja i  naprawa urządzeń klima-
tyzacyjnych, Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, 
Instalacja, naprawa i konserwacja sprzętu grzewczego, Konserwacja 
systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, Modernizacja in-
stalacji do  ogrzewania, wentylacji i  klimatyzacji budynków, Moder-
nizacja instalacji do  wentylacji budynków, Naprawa i  konserwacja 
urządzeń do klimatyzacji, Naprawa i konserwacja urządzeń do wen-
tylacji, Naprawa lub konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Naprawa 
urządzeń do klimatyzacji, Naprawa urządzeń do wentylacji, Naprawa 
urządzeń do  odzyskiwania ciepła, Odnawianie instalacji klimatyza-
cyjnych, Regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, Regular-
ne serwisowanie urządzeń do ogrzewania, Regularne serwisowanie 
urządzeń do wentylacji, Usługi doradcze związane z instalacją urzą-
dzeń do  ogrzewania i  chłodzenia, Usługi wykonawców w  zakresie 
instalacji klimatyzacyjnych, Usługi wykonawców w  zakresie insta-
lacji grzewczej, Modernizacja instalacji do  klimatyzacji budynków, 
Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją urzą-
dzeń do klimatyzacji, 42 Doradztwo techniczne związane z projek-
towaniem, Usługi projektowania, Doradztwo w  zakresie projektów 
technologicznych, Usługi doradcze związane z projektowaniem bu-
dynków, Usługi projektowania technicznego związane z instalacjami 
do ogrzewania, Usługi projektowania technicznego związane z urzą-
dzeniami i instalacjami do chłodzenia 

(111) 356724 (220) 2022 01 15 (210) 538713
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) CZARNOWSKA-KULESZA WANDA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POZYTYWNE MIEJSCE
(540) 

(531) 03 07 16, 03 07 20, 03 07 21, 03 07 24, 27 05 01, 27 05 05
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i  pisanie tekstów, 
Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi re-
zerwacji biletów na  atrakcje i  wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe 
i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia językowe, Usługi 
w zakresie tłumaczeń pisemnych, 44 Usługi w zakresie higieny i pie-
lęgnacji urody ludzi, Usługi w  zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, 
Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie rolnictwa, 
akwakultury, ogrodnictwa i  leśnictwa, Usługi weterynaryjne, Higie-
na i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla 
ludzi, Opieka nad zwierzętami, Usługi chirurgów weterynarzy, Usługi 
w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, Zabiegi higieniczne dla 
zwierząt, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, Zabiegi pie-
lęgnacyjne zwierząt, Zwierzęta domowe (Zabiegi pielęgnacyjne-), 
Zwierzęta (Zabiegi pielęgnacyjne-), 45 Usługi agencji pośrednictwa 
w zawieraniu znajomości, Usługi astrologiczne i duchowe, Agencje 
adopcyjne, Agencje osób towarzyszących [społeczne], Agencje po-
średnictwa w zawieraniu znajomości, Doradztwo w przypadku stra-
ty bliskiej osoby, Doradztwo w  sprawach małżeńskich, Doradztwo 
w  zakresie relacji osobistych, Dotrzymywanie towarzystwa [opieka 
osobista], Mentorstwo [duchowe], Usługi religijne, Eskortowanie 
w celach towarzyskich, Monitorowanie alarmu medycznego, Opieka 
nad dziećmi pod nieobecność rodziców, Opieka zastępcza, Opieka 
zastępcza nad dziećmi, Usługi detektywistyczne, Usługi pogrzebo-
we, Wypożyczanie odzieży, Biura rzeczy znalezionych, Dochodzenia 
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prowadzone przez detektywów, Dostarczanie obuwia osobom po-
trzebującym [usługi charytatywne], Dostarczanie odzieży dla osób 
w  potrzebie [usługi charytatywne], Informacje w  zakresie mody, 
Opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, Opieka nad zwie-
rzętami domowymi [pod nieobecność właściciela], Organizowanie 
świeckich cywilnych ceremonii ślubnych, Pisanie prywatnych listów, 
Planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, Pomoc przy zakła-
daniu kimono, Pośredniczenie w adopcji, Poszukiwania genealogicz-
ne, Prowadzenie listy prezentów ślubnych do  wyboru przez osoby 
trzecie, Przygotowywanie zindywidualizowanych pudełek z prezen-
tami, Świadczenie usług w zakresie osobistego wsparcia dla rodzin 
pacjentów cierpiących na  choroby zagrażające życiu, Świadczenie 
usług w  zakresie osobistego wsparcia dla pacjentów chorujących 
na raka oraz dla ich rodzin, Świadczenie usług wsparcia emocjonal-
nego rodzinom, Świadczenie usług występowania w imieniu pacjen-
tów szpitali i pacjentów znajdujących się w placówkach opieki dłu-
goterminowej, Udostępnianie informacji o  modzie, Udostępnianie 
miejsc grobowych lub kostnic, Udostępnianie psów przewodników 
dla osób niewidomych, Usługi agencji detektywistycznych, Usługi 
agencji towarzyskich, Usługi biur matrymonialnych, Usługi biura 
rzeczy znalezionych, Usługi brafittingu (dobierania biustonoszy), 
Usługi doradcze w  zakresie prewencji kryminalnej, Usługi doradz-
twa osobistego w  zakresie stylizacji ubioru, Usługi dotrzymywania 
towarzystwa osobom starszym i  niepełnosprawnym, Usługi douli, 
Usługi dozorcze [concierge], Usługi dozorcze [konsjerż], Usługi gene-
alogiczne, Usługi kaplic ślubnych, Usługi karmienia kotów [podczas 
nieobecności właściciela], Usługi konsultacyjne w zakresie prewencji 
kryminalnej, Usługi mediacyjne w sporach małżeńskich, Usługi niań, 
Usługi osobistych doradców w zakresie zakupów [personal shopper], 
Usługi portierów hotelowych, Usługi serwisów społecznościowych 
online, Usługi stania w kolejce, Usługi towarzyskie, Usługi tworzenia 
sieci kontaktów społecznych online za pomocą aplikacji mobilnych 
do  pobrania, Usługi urzędników udzielających ślubu, Usługi w  za-
kresie adopcji zwierząt, Usługi w zakresie nawiązywania znajomości, 
Usługi w zakresie opieki, Usługi w zakresie opieki nad dziećmi pod 
nieobecność rodziców, Usługi w zakresie rzeczy zagubionych, Usługi 
w zakresie zakupów osobistych dla osób trzecich, Usługi wypożycza-
nia odzieży, Usługi wyprowadzania psów, Usługi zindywidualizowa-
nej stylizacji ubioru, Wsparcie w  żałobie, Wybór prezentów osobi-
stych na rzecz osób trzecich, Wynajem torebek, Wynajem zegarków, 
Wypożyczanie baldachimów ślubnych, Wypożyczanie biżuterii, 
Wypożyczanie biżuterii ślubnej, Wypożyczanie kostiumów, Wypoży-
czanie ozdób osobistych, Wypożyczanie parasoli, Wypożyczanie to-
rebek ślubnych, Wypożyczanie ubrań, Wypuszczanie gołębi na spe-
cjalne okazje, Zapewnianie wsparcia emocjonalnego dla pacjentów 
chorujących na raka i  ich rodzin za pośrednictwem interaktywnych 
forów online, Zindywidualizowane usługi doradztwa w  zakresie 
mody, Usługi polityczne, Usługi prawne, Usługi w zakresie zapewnia-
nia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia 

(111) 356725 (220) 2022 01 11 (210) 538716
(151) 2022 05 23 (441) 2022 01 31
(732) SMOLICZ- ADAMCZAK HANNA PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USŁUGOWE ILUMNI LIGHT,  
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HESMO
(510), (511) 11 Oświetlenie ścienne, Oświetlenie dekoracyjne, Lampy 
stojące, Lampy podłogowe, Lampy wiszące, Lampy ścienne, Oprawy, 
obudowy i osłony do oświetlenia, Żyrandole, Kinkiety, Plafony, 20 Me-
ble, Stoły, Stoliki, 42 Projektowanie oświetlenia i systemów świetlnych, 
Projektowanie mebli, Projektowanie lamp i urządzeń do oświetlania 

(111) 356726 (220) 2022 01 21 (210) 538929
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) MOUGHRABIE SAMI, Nikozja (CY)
(540) (znak słowny)
(540) ATMOS VENTURES
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, do pobrania, Oprogramowa-
nie, Oprogramowanie do  zarządzania finansami, Karty kodowane, 
Media do pobierania, Platformy oprogramowania komputerowego, 
Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Opro-
gramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, Elektroniczne bazy 

danych, Zapisane pliki danych, 35 Usługi w zakresie marketingu go-
spodarczego, Planowanie strategii marketingowych, Usługi reklamo-
we, marketingowe i  promocyjne, Zarządzanie działalnością gospo-
darczą, Usługi doradcze w  zarządzaniu działalnością gospodarczą, 
Planowanie w  zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, 
Analiza zarządzania w  biznesie, Zarządzanie projektami z  zakresu 
działalności gospodarczej, Świadczenie usług zarządzania działalno-
ścią gospodarczą na początku istnienia dla innych przedsiębiorstw, 
Analizy gospodarcze, Badania dotyczące działalności gospodarczej 
dla nowych przedsiębiorstw, Usługi pośrednictwa biznesowego 
dotyczące kontaktowania ze  sobą potencjalnych inwestorów pry-
watnych z  przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi 
reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, Badania działalności 
gospodarczej i  badania rynkowe, Doradztwo biznesowe dotyczące 
finansowania rozwoju, Doradztwo w zakresie działalności gospodar-
czej dotyczące reorganizacji finansowej, Prezentowanie produktów 
finansowych w mediach komunikacji dla celów sprzedaży detalicz-
nej, Przygotowywanie prezentacji do  celów działalności gospodar-
czej, Poszukiwania w  zakresie patronatu, Planowanie dotyczące 
zarządzania działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie 
partnerów do  fuzji i  przejęć oraz dla przedsiębiorstw, Usługi po-
średnictwa biznesowego związane z  kojarzeniem profesjonalistów 
o zróżnicowanych profilach z klientami, Pośrednictwo w kontaktach 
handlowych i gospodarczych, Usługi w zakresie nawiązywania kon-
taktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, Organizowanie 
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyj-
nych i reklamowych, Audyt działalności gospodarczej, Komputerowe 
zarządzanie plikami, Tworzenie komputerowych baz danych, Wyszu-
kiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, 36 
Usługi finansowe, Pomoc finansowa, Doradztwo w sprawach finan-
sowych, Analizy finansowe, Informacje finansowe, Usługi inwestycyj-
ne, Zarządzanie finansami, Sponsorowanie finansowe, Doradztwo 
w  zakresie finansów przedsiębiorstw, Zapewnianie finansowania, 
Zarządzanie ryzykiem finansowym, Zarządzanie portfelem finanso-
wym, Zarządzanie finansowe funduszami, Pośrednictwo w sprawach 
inwestycji finansowych, Dokonywanie transakcji finansowych, Usługi 
konsultacyjne dotyczące inwestycji, Analiza inwestycyjna, Informa-
cje inwestycyjne, Powiernictwo inwestycyjne, Inwestycje kapitało-
we, Finansowanie przedsięwzięć biznesowych, Usługi inwestycyjne 
świadczone przez firmy, Usługi w zakresie kont inwestycyjnych, Mo-
nitorowanie wyników inwestycji, Udzielanie informacji inwestycyj-
nych, Zapewnianie finansowania dla kształtujących się firm i  firm 
rozpoczynających działalność, Usługi finansowania kapitałem wyso-
kiego ryzyka na rzecz firm powstających i rozwijających się, Finanso-
wanie kapitału wysokiego ryzyka, Zarządzanie kapitałem wysokiego 
ryzyka, Maklerstwo, Organizowanie działań mających na  celu zbie-
ranie funduszy na  cele biznesowe, Usługi finansowania w  zakresie 
zabezpieczania funduszy dla przedsiębiorstw, Usługi finansowe dla 
spółek, Usługi pośrednictwa finansowego 

(111) 356727 (220) 2022 01 07 (210) 536080
(151) 2022 06 01 (441) 2022 01 31
(732) PERFECT MODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) La Coca
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, Artykuły odzieżowe 
w  stylu sportowym, Bluzki, Bluzki z  krótkimi rękawami, Bluzy dre-
sowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, 
Bluzy z  kapturem, Damskie luźne topy, Dresy ortalionowe, Getry, 
Golfy [odzież], Kamizelki pikowane, Kombinezony [odzież], Komple-
ty koszulek i  spodenek, Komplety do  biegania [odzież], Komplety 
sportowe, Koszule, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule z długimi 
rękawami, Koszule z  kołnierzykiem, Koszule z  krótkimi rękawami, 
Koszule zapinane, Koszulki bez rękawów, Koszulki polo, Koszulki 
z nadrukami, Krótkie spodnie, Kurtki, Kurtki bluzy, Kurtki dżinsowe, 
Kurtki [odzież], Bezrękawniki, Bielizna damska typu body, Części 
odzieży, obuwia i nakryć głowy, Kurtki sportowe, Kurtki wierzchnie, 
Legginsy, Letnie sukienki, Narzutki na  ramiona [odzież], Odzież co-
dzienna, Odzież damska, Odzież dziewczęca, Odzież gotowa, Odzież 
sportowa, Odzież w stylu sportowym, Podkoszulki, Podkoszulki bez 
rękawów, Podkoszulki sportowe, Podkoszulki z  długimi rękawami, 
Spodenki, Spódnica-spodnie, Spódnice, Spodnie, Spodnie dresowe, 
Spodnie od dresu, Stroje sportowe, Sukienki damskie, Swetry, Swetry 
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[odzież], Swetry z golfem, Swetry z dekoltem w serek, Swetry rozpina-
ne, Swetry z półgolfem, Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, 
Szorty, Topy bez ramiączek, Topy [odzież], Tuniki, Ubrania codzienne, 
Wygodne luźne spodnie 

(111) 356728 (220) 2022 01 03 (210) 538350
(151) 2022 06 01 (441) 2022 01 31
(732) LAHNO MARYANA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRAZY CROISSANT
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 10, 27 05 17, 08 01 08
(510), (511) 30 Ciasta, Croissant [rogaliki z  ciasta francuskiego], Cia-
sto na wypieki, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty 
i ciasteczka 

(111) 356729 (220) 2022 01 03 (210) 538362
(151) 2022 06 01 (441) 2022 01 31
(732) POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK 
KOMPUTEROWYCH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NINJA PJATK
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony, jasnoszary, ciemnoszary, szary
(531) 29 01 15, 27 05 01, 27 05 24, 26 01 01, 26 01 16, 02 01 04, 02 01 08
(510), (511) 36 Finansowe sponsorowanie działalności w  zakresie 
sportów elektronicznych, 41 Edukacja, Organizowanie zawodów 
e-sportowych, Organizowanie imprez w  zakresie sportów elektro-
nicznych, Rozrywka o charakterze turniejów e-sportowych, Organi-
zowanie i przeprowadzanie turniejów e-sportowych 

(111) 356730 (220) 2022 01 03 (210) 538366
(151) 2022 06 01 (441) 2022 01 31
(732) TRUCK CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CA CRÉDIT AGRICOLE TRUCK CARE
(540) 

(591) zielony, szary, czerwony
(531) 29 01 13, 27 05 01, 27 05 10, 27 05 17
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej samochodów 
osobowych, ciężarowych i  dostawczych, Organizowanie i  przepro-
wadzanie aukcji, Usługi sprzedaży online pojazdów za  pośrednic-
twem sieci telekomunikacyjnych (w  tym telefonów komórkowych), 
sieci teleinformatycznych i  komputerowych sieci komunikacyjnych 

typu Internet i  intranet poprzez strony elektroniczne, Zarządzanie 
flotą pojazdów [dla osób trzecich], Informacje i doradztwo handlo-
we dla zarządców flot samochodowych i  kierowców, Doradztwo 
w zakresie organizowania floty samochodowej i zarządzania admini-
stracyjnego, handlowego i księgowego flotą samochodową, Usługi 
porównywania cen w  dziedzinie zarządzania flotą samochodową, 
Zarządzanie administracyjne, handlowe i księgowe parkingami, Pro-
gnozy gospodarcze, analiza kosztów własnych w dziedzinie zarządza-
nia flotą samochodową, Analizy i raporty statystyczne, Pośrednictwo 
w  zakresie transakcji handlowych i  umów handlowych, 36 Leasing 
finansowy, Leasing operacyjny, Finansowanie leasingu pojazdów, 
Usługi ubezpieczeniowe związane z pojazdami mechanicznymi, Fi-
nansowe usługi dotyczące ubezpieczenia pojazdów mechanicznych, 
Gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, Wycena finansowa 
kosztów naprawy pojazdów, Sporządzanie raportów finansowych, 
Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, Usługi ubezpieczeniowe, 
Usługi finansowe, Faktoring, Wyceny i analizy finansowe, 37 Obsługa, 
konserwacja i  naprawy pojazdów silnikowych, Mycie pojazdów, 38 
Usługi w zakresie przesyłania, zdalnego przekazywania i pobierania 
informacji i danych związanych z lokalizacją geograficzną, pozycjo-
nowaniem pojazdów, śledzeniem pojazdów, zużyciem i przebiegiem 
pojazdów, oceną prowadzenia pojazdu i  zachowania kierowców, 
wykroczeniami drogowymi, czasem prowadzenia pojazdu, Usługi 
w  zakresie przesyłania, zdalnego przekazywania i  pobierania in-
formacji i  danych związanych z  zarządzaniem flotą samochodową, 
zarządzaniem paliwem i  wypożyczaniem pojazdów, Dostarczanie 
powiadomień pocztą elektroniczną za  pośrednictwem Internetu, 
Transmisja informacji drogą teleinformatyczną, transmisja i  odbie-
ranie informacji drogą satelitarną, 39 Wynajem samochodów, Wy-
najem samochodów ciężarowych, Wynajem ciężarówek i przyczep, 
Leasing kontenerów towarowych, Wynajem kontenerów, Dzierżawa 
magazynów, Wynajem magazynów, Wypożyczanie kontenerów, 
Usługi agencji rezerwującej wynajem samochodów, Informacje 
w  dziedzinie wypożyczania pojazdów, Zarządzanie mobilnością 
w  zakresie transportu, Usługi globalnego systemu nawigacyjnego, 
Śledzenie pojazdów pasażerskich za pomocą komputera lub syste-
mów globalnego pozycjonowania (informacja o transporcie), Usługi 
planowania tras, Określanie trasy pojazdów za  pomocą komputera 
w sieciach danych, Usługi transportowe, Usługi doradcze związane 
z  transportem, Usługi informacyjne związane z  transportem, Usłu-
gi informacyjne związane z  metodami transportu, Logistyka trans-
portu, 42 Informacje i  doradztwo w  zakresie oszczędzania energii 
w dziedzinie motoryzacji, Informacje i doradztwo w zakresie kontroli 
technicznej pojazdów, Informacje, badania i  doradztwo w  zakresie 
ochrony środowiska i długotrwałego rozwoju w dziedzinie motory-
zacji, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania 
nie do pobrania do analizowania danych finansowych i generowania 
raportów, Monitoring techniczny samochodów 

(111) 356731 (220) 2022 01 04 (210) 538402
(151) 2022 05 24 (441) 2022 02 07
(732) PIETRUCHA GRZEGORZ, Wąwał (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RESORT MOCY
(510), (511) 12 Pojazdy i  środki transportu, 25 Części odzieży, obu-
wia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 39 Dystrybucja 
za  pomocą rurociągów i  kabli, Pakowanie i  składowanie towarów, 
Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Transport, Usługi informa-
cji, doradztwa i  rezerwacji w  zakresie transportu, Usługi wynajmu 
związane z  pojazdami, transportem i  magazynowaniem, Parkowa-
nie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, Usługi nawigacji 
transportu, Usługi przewozu, Usługi wynajmu związane z transpor-
tem i  magazynowaniem, 42 Testowanie, stwierdzanie autentycz-
ności i  kontrola jakości, Usługi naukowe i  technologiczne, Usługi 
w zakresie technologii informacyjnych, Usługi projektowania, Usługi 
w zakresie projektowania 

(111) 356732 (220) 2022 01 05 (210) 538422
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) ŚWIERCZYŃSKA IZABELA SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY 
OGRÓD STAROPOLSKI, Pępowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Siekieradka
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(540) 

(591) czarny
(531) 27 05 01, 27 05 17
(510), (511) 5 Zioła lecznicze, 29 Mleczne produkty, Warzywa prze-
tworzone, 30 Zioła do  celów spożywczych, Zioła konserwowane, 
Przyprawy, 31 Zioła ogrodowe świeże, Warzywa świeże 

(111) 356733 (220) 2022 01 05 (210) 538429
(151) 2022 05 31 (441) 2022 02 14
(732) STEFANIAK MARIUSZ LAMBERT, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HISTORIA POD OSTRYM KĄTEM
(540) 

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 29 01 01, 29 01 06, 29 01 08, 29 01 13, 27 05 01, 27 05 10, 
27 05 17, 27 05 24, 24 01 05, 18 01 02
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i  marketingowe, 41 
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe 

(111) 356734 (220) 2022 01 17 (210) 538717
(151) 2022 05 30 (441) 2022 02 07
(732) INNMEDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PLASMOO
(510), (511) 5 Osocze krwi, Biologiczne preparaty do celów medycz-
nych, Biologiczne preparaty do  celów weterynaryjnych, Preparaty 
weterynaryjne, Materiały opatrunkowe, medyczne, Krew do  celów 
medycznych, Modyfikowane płytki krwi, 10 Urządzenia i instrumen-
ty medyczne, Urządzenia do  analizy krwi, Urządzenia i  przyrządy 
weterynaryjne, Aparatura i  instrumenty chirurgiczne, Aparatura 
do  przetwarzania krwi, Aparatura do  przygotowywania i  stosowa-
nia produktów hemostatycznych, Aparatura do  poboru i  badania 
krwi, Zestawy do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego, Zestawy 
do pozyskiwania fibryn bogatopłytkowych 

(111) 356735 (220) 2022 01 17 (210) 538718
(151) 2022 05 30 (441) 2022 02 07
(732) MYŚLINSKA EWELINA, Pigża (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WEMTECH CNC
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 7 Maszyny do cięcia metali, Przemysłowe maszyny do cię-
cia, Maszyny do  cięcia rur, Maszyny tnące acetylenowo-tlenowe, 

Maszyny do  cięcia plazmowego, Maszyny do  obróbki powierzchni, 
Maszyny do  cięcia gazowego, Maszyny do  fazowania, Frezarki pio-
nowe [maszyny], Automatyczne maszyny tnące, Maszyny do cięcia, 
Maszyny do  grawerowania, Maszyny do  rozwiercania nawierzchni, 
Maszyny do  szlifowania drewna, Maszyny do  szlifowania kształ-
towego, Obrotowe instalacje tnące [maszyny], Maszyny do  cięcia 
płyt, Maszyny do plazmowej obróbki powierzchni, Maszyny do cię-
cia [do obróbki metalu], Maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze 
i leśne, Obrabiarki sterowane numerycznie, Numerycznie sterowane 
tokarki, Numerycznie sterowane maszyny do  wiercenia ze  stołami 
współrzędnościowymi, Wiertarki sterowane numerycznie, Nume-
rycznie sterowane stanowiska obróbkowe do wiercenia, Numerycz-
nie sterowane stanowiska obróbkowe do  wiercenia z  systemem 
paletyzacji, Numerycznie sterowane stanowiska obróbkowe posia-
dające automatyczne urządzenie do zmiany narzędzi, Numerycznie 
sterowane maszyny do gwintowania ze stołami współrzędnościowy-
mi, Numerycznie sterowane gwinciarki do gwintów wewnętrznych, 
Numerycznie sterowane maszyny modelujące do użytku biznesowe-
go, Numerycznie sterowane maszyny modelujące do użytku domo-
wego, 9 Plotery 

(111) 356736 (220) 2022 01 21 (210) 538931
(151) 2022 06 01 (441) 2022 02 14
(732) RYKOWSKI ARKADIUSZ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GEDEONHOUSE
(540) 

(591) niebieski
(531) 27 05 19, 27 05 22, 27 05 01, 29 01 04
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi 

(111) 356737 (220) 2022 02 07 (210) 539508
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) WARDYŃSKI MATEUSZ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 26 11 03, 26 11 09, 26 11 12, 26 11 25, 24 13 09, 24 13 25, 
24 13 26, 26 13 25
(510), (511) 9 Nagrane płyty DVD z  nagraniami muzycznymi, Płyty 
winylowe, Muzyczne nagrania wideo, Publikacje elektroniczne, Na-
grane dyski wideo, Muzyka cyfrowa do pobrania, Elektryczne i elek-
troniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów 
muzycznych, Płyty kompaktowe z muzyką, Nagrane kasety magne-
tofonowe, Książki audio, Taśmy magnetyczne, 25 Koszulki z nadruka-
mi, Koszulki bez rękawów, T-shirty z krótkim rękawem, Bluzy dresowe, 
Bluzy z kapturem, Krótkie spodnie, Dżinsy, Spodnie dresowe, Długie 
kurtki, Kurtki pilotki, Ocieplane kurtki, Kurtki bez rękawów, Kurtki 
wierzchnie, Czapki z  daszkiem, Czapki dziane, Rękawiczki dziane, 
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Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, 41 Udostępnianie rozrywki 
multimedialnej za pomocą strony internetowej, Publikowanie piose-
nek, Publikowanie plakatów, Publikowanie słów piosenek w postaci 
książek, Organizowanie festiwali, Koncerty muzyczne na żywo, Pisa-
nie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Komponowanie muzyki 
dla osób trzecich, Występy grup muzycznych na żywo, Udostępnia-
nie publikacji elektronicznych, Produkcja dzieł muzycznych w studio 
nagrań, Koncerty muzyczne za  pośrednictwem telewizji, Koncerty 
muzyczne za pośrednictwem radia 

(111) 356738 (220) 2022 02 07 (210) 539509
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) WARDYŃSKI MATEUSZ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) asthma
(510), (511) 9 Taśmy magnetyczne, Płyty kompaktowe z  muzyką, 
Nagrane kasety magnetofonowe, Nagrane płyty DVD z nagraniami 
muzycznymi, Płyty winylowe, Muzyczne nagrania wideo, Nagrane 
dyski wideo, Książki audio, Muzyka cyfrowa do pobrania, Publikacje 
elektroniczne, Elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące 
dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, 25 Koszulki z nadru-
kami, Koszulki bez rękawów, T-shirty z krótkim rękawem, Bluzy dre-
sowe, Bluzy z kapturem, Krótkie spodnie, Dżinsy, Spodnie dresowe, 
Długie kurtki, Kurtki pilotki, Ocieplane kurtki, Kurtki bez rękawów, 
Kurtki wierzchnie, Czapki z  daszkiem, Czapki dziane, Rękawiczki 
dziane, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, 41 Udostępnianie 
rozrywki multimedialnej za  pomocą strony internetowej, Publiko-
wanie piosenek, Publikowanie plakatów, Publikowanie słów piose-
nek w postaci książek, Organizowanie festiwali, Koncerty muzyczne 
na żywo, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Kompono-
wanie muzyki dla osób trzecich, Występy grup muzycznych na żywo, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Produkcja dzieł muzycz-
nych w studio nagrań, Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, 
Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji 

(111) 356739 (220) 2022 01 10 (210) 538489
(151) 2022 06 18 (441) 2022 02 28
(732) KRUMM ACHIM, Rosenfeld (DE)
(540) (znak słowny)
(540) Hartglas
(510), (511) 12 Części pojazdów, nadwozia, części i akcesoria do nich, 
Klapy tylne pojazdów, Drzwi pojazdów, Okna pojazdów, Włazy w po-
jazdach, Luki dachowe, Klapy serwisowe, Drzwiczki serwisowe, De-
flektory powietrza do pojazdów, Maski pojazdów, Żaluzje pojazdów, 
Moskitiery do  pojazdów, 35 Usługi merchandisingu w  odniesieniu 
do następujących towarów: części do pojazdów, klapy tylne do po-
jazdów, drzwi do pojazdów, okna do pojazdów, włazy w pojazdach, 
luki dachowe, klapy serwisowe, drzwiczki serwisowe, deflektory po-
wietrza do pojazdów, maski pojazdów, żaluzje pojazdów, moskitiery 
do  pojazdów oferowane w  sprzedaży detalicznej, bezobsługowej, 
hurtowej, katalogowej, internetowej i wysyłkowej, 37 Przebudowa, 
konserwacja, renowacja i  naprawa pojazdów, nadwozia, ich  czę-
ści i  akcesoriów, Naprawa części pojazdów, klap tylnych pojazdów, 
drzwi pojazdów, okien pojazdów, właz w pojazdach, luk dachowych, 
klap serwisowych, drzwiczek serwisowych, deflektorów powietrza 
do  pojazdów, masek pojazdów, żaluzji pojazdów, moskitier pojaz-
dów, 40 Produkcja części samochodowych na zamówienie, w szcze-
gólności klap tylnych, drzwi, okien, włazów, luk dachowych, klap ser-
wisowych, drzwiczek serwisowych, deflektorów powietrza, masek, 
żaluzji pojazdów, moskitier do pojazdów, Naprawa pojazdów i części 
samochodowych, Naprawa i  konserwacja części samochodowych, 
w szczególności klap tylnych, drzwi, okien, włazów, luk dachowych, 
klap serwisowych, drzwiczek serwisowych, deflektorów powietrza, 
masek, żaluzji pojazdów, moskitier do pojazdów 

(111) 356740 (220) 2022 01 10 (210) 538491
(151) 2022 06 18 (441) 2022 02 28
(732) SZCZEŚNIAK ALEKSANDRA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LUXEMIA
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  przybora-
mi kosmetycznymi do higieny i pielęgnacji urody, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z przyborami kosmetycznymi do higieny i pie-

lęgnacji urody, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  folią alu-
miniową, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z  folią aluminiową, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z skarpetami, Usługi sprze-
daży hurtowej w  związku z  skarpetami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  fartuchami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  fartuchami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  fartuchami 
jednorazowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z fartuchami 
jednorazowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czepkami 
chirurgicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  czepkami 
chirurgicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  czepka-
mi ochronnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  czepkami 
ochronnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  pelerynami 
fryzjerskimi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pelerynami fry-
zjerskimi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chustami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z chustami, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z kompresami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kompresami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznikami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznikami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z  ręcznikami papierowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  ręcznikami papierowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  przyborami do  depilacji, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z przyborami do depilacji, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z szpatułkami kosmetycznymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z szpatułkami kosmetycznymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku ze  szpatułkami lekarskimi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze szpatułkami lekarskimi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w  związku z  podkładkami do  użytku medycznego, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  podkładkami do  użytku medycz-
nego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami i arty-
kułami higienicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  pre-
paratami i  artykułami higienicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z śliniakami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ślinia-
kami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wacikami do celów 
kosmetycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  wacikami 
do  celów kosmetycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z tamponami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tamponami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  płatkami kosmetycznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z płatkami kosmetycznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  japonkami, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z japonkami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla 
ludzi i zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręczne przy-
bory higieniczne i  do  pielęgnacji urody dla ludzi i  zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z workami foliowymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w  związku z  workami foliowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  biustonoszami, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z biustonoszami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z  szlafrokami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  szlafrokami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  stringami, Usługi sprze-
daży hurtowej w  związku z  stringami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z kapciami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kap-
ciami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  maskami medycz-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z maskami medycznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maskami kosmetycznymi, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z maskami kosmetycznymi, 44 
Usługi spa, Usługi kosmetyczne, Usługi fryzjerskie, 45 Wypożyczanie 
sukni ślubnych, Wypożyczanie torebek ślubnych, Planowanie i orga-
nizowanie ceremonii ślubnych, Wypożyczanie biżuterii ślubnej 

(111) 356741 (220) 2022 01 10 (210) 538492
(151) 2022 06 18 (441) 2022 02 28
(732) SŁOTWIŃSKI DANIEL, Zakręt (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TADEX-BUD
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 37 Usługi budowlane 
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(111) 356742 (220) 2022 01 10 (210) 538494
(151) 2022 06 18 (441) 2022 02 28
(732) MAJCHRZAK PAWEŁ AMETRIX, Pęgów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AMETRIX
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria damska, Biżuteria emaliowana, Bi-
żuteria wykonana z kamieni półszlachetnych, Biżuteria platerowana 
metalami szlachetnymi, Biżuteria z metali szlachetnych, Kaboszony, 
Kaboszony do wyrobu biżuterii, Kamienie jubilerskie, Kamienie szla-
chetne i  półszlachetne, Ozdoby wykonane z  lub pokryte szlachet-
nymi i  półszlachetnymi metalami lub kamieniami i  ich  imitacjami, 
Ozdoby [biżuteria], Srebro, Wyroby jubilerskie, Wyroby biżuteryjne, 
Wyroby jubilerskie wykonane z  metali szlachetnych, Wyroby jubi-
lerskie z metali półszlachetnych, 19 Kamień, skała, glina i minerały, 
Kamień naturalny, Kamienie pamiątkowe 

(111) 356743 (220) 2022 01 10 (210) 538495
(151) 2022 06 18 (441) 2022 02 28
(732) PIEREWOJ MAREK ALBO, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HASTER
(510), (511) 11 Oświetlenie do  celów wystawowych, Oświetlenie 
i  reflektory oświetleniowe, Oświetlenie kopułowe do mebli, Oświe-
tlenie wystawowe, Oświetlenie dekoracyjne, Oświetlenie do monta-
żu na ścianie, Oświetlenie ścienne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z oświetleniem 

(111) 356744 (220) 2022 01 07 (210) 538497
(151) 2022 06 08 (441) 2022 02 21
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE ZIOŁOLEK  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HelloBaby test ciążowy
(540) 

(591) szary
(531) 26 11 01, 27 05 01, 27 05 10, 27 05 13, 27 05 17
(510), (511) 5 Testy ciążowe 

(111) 356745 (220) 2022 01 24 (210) 538983
(151) 2022 06 18 (441) 2022 02 28
(732) WYSOTA JESIKA JESIKA, Zacharzowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JESIKA
(510), (511) 9 Komputerowe bazy danych, Muzyka, filmy i inne rodza-
je elektronicznych publikacji tekstowych i  obrazowych utrwalone 
na nośnikach, Dane zapisane elektronicznie z Internetu, Nagrane dys-
ki kompaktowe, Nagrane magnetyczne nośniki danych, Nagrane pły-
ty kompaktowe [płyty CD], Elektroniczne bazy danych, Pliki multime-
dialne do  pobrania, Taśmy z  nagraniami, Wstępnie nagrane płyty, 
Zapisane pliki danych, Dyski CD z danymi, Dyski CD-ROM, Nagrane 
płyty CD-i, 25 Odzież, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dreso-
we, Bluzy polarowe, Akcesoria na szyję, Apaszki, Bikini, Bluzy z kaptu-
rem, Chustki [apaszki], Chusty [odzież], Damskie luźne topy, Długie 
luźne stroje, Kąpielówki, Kostiumy, Koszulki polo, Legginsy, Narzutki 
na ramiona, Paski, Spodenki, Sukienki damskie, Swetry, Topy [odzież], 
38 Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Inter-
netu i  innych sieci łącznościowych, Nadawanie programów wizual-
nych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, Nadawanie treści 
audiowizualnych i  multimedialnych za  pośrednictwem Internetu, 
Przekazywanie i  rozpowszechnianie informacji i  danych za  pośred-
nictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Transmisja materiałów 

wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych 
przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Inter-
netu, Transmisje na żywo dostępne przez strony główne w Internecie 
[kamery internetowe], Usługi w zakresie konferencji internetowych, 
Transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za  pośrednictwem 
sieci, Usługi cyfrowej transmisji danych audio i wideo, Usługi nadaw-
cze, Usługi transmisji wideo, Usługi transmisji głosu i danych, Usługi 
w zakresie telekonferencji i wideokonferencji, Usługi wideokomuni-
kacyjne, Usługi w zakresie wideokonferencji, Usługi wideokonferen-
cji, Usługi wysyłania wideo, Wideokonferencje, 41 Edycja nagrań au-
dio, Edycja nagrań wideo, Fotografia, Montaż lub nagrywanie 
dźwięku i obrazu, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Na-
grywanie muzyki, Nagrywanie na  taśmach wideo, Prezentacja na-
grań wideo, Prezentowanie programów radiowych, Prezentowanie 
programów telewizyjnych, Produkcja dzieł muzycznych w studio na-
grań, Produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Produk-
cja filmów, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja fil-
mów na  płytach DVD i  CD-ROM, Produkcja filmów szkoleniowych, 
Produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, Produkcja filmów w ce-
lach rozrywkowych, Produkcja filmów wideo, Produkcja filmów wi-
deo i DVD, Produkcja muzyczna, Produkcja muzycznych filmów wi-
deo, Produkcja nagrań audio i  video oraz usługi fotograficzne, 
Produkcja nagrań audiowizualnych, Produkcja nagrań dźwiękowych, 
Produkcja nagrań dźwiękowych i  muzycznych, Produkcja nagrań 
dźwiękowych i/lub wideo, Produkcja nagrań dźwięku i obrazu na no-
śnikach dźwięku i obrazu, Produkcja nagrań muzycznych, Produkcja 
nagrań wideo, Produkcja nagrań wzorcowych [master] audio, Pro-
dukcja nagrań wzorcowych [master], Produkcja oryginalnych egzem-
plarzy nagrań, Produkcja przedstawień i filmów, Produkcja radiowa, 
filmowa i telewizyjna, Produkcja rozrywki audio, Produkcja rozrywko-
wych programów telewizyjnych, Produkcja szkoleniowych filmów 
wideo, Produkcja taśm dźwiękowych w  celach rozrywkowych, Pro-
dukcja telewizyjna, Realizacja nagrań audiowizualnych, Realizacja 
nagrań fonograficznych, Realizowanie rozrywki w  postaci nagrań 
dźwiękowych, Selekcja i kompilacja nagrań muzycznych do nadawa-
nia przez osoby trzecie, Studia nagrań (Usługi-), Tworzenie podca-
stów, Udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych 
za  pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bez-
przewodowych i online, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do po-
brania] z witryn internetowych MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej 
[nie  do  pobrania] na  internetowych stronach MP3, Udostępnianie 
muzyki cyfrowej [nie  do  ściągnięcia] na  witrynach internetowych 
MP3, Udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z  in-
ternetu, Udostępnianie rozrywki multimedialnej za  pomocą strony 
internetowej, Usługi nagrywania i produkcji audio, Usługi studia na-
grań, Usługi w  zakresie nagrań, Usługi w  zakresie nagrań dźwięko-
wych i rozrywki wideo, Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, Usłu-
gi w zakresie nagrań audio i wideo, Usługi w zakresie nagrań wideo, 
Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo i telewizyj-
nych, Usługi w zakresie produkcji muzycznej, Usługi w zakresie pro-
dukcji filmów wideo, Koncerty muzyczne, Koncerty muzyczne 
na  żywo, Koncerty muzyczne za  pośrednictwem radia, Musicale 
na żywo, Muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach 
przeznaczonych do występów, Obsługa koncertów muzycznych, Or-
ganizacja i prezentacja przedstawień na żywo, Organizacja i przepro-
wadzanie koncertów muzycznych, Organizacja i  przeprowadzanie 
imprez rozrywkowych na żywo, Organizacja rozrywek muzycznych, 
Organizacja występów rozrywkowych na żywo, Organizowanie i pro-
wadzenie koncertów, Organizowanie koncertów, Organizowanie 
koncertów muzycznych, Organizowanie pokazów na żywo, Organi-
zowanie pokazów tanecznych, Organizowanie wydarzeń muzycz-
nych, Organizowanie występów na żywo, Pokazy na żywo w celach 
rozrywkowych, Prezentacja koncertów, Prezentacja koncertów mu-
zycznych, Prezentacja pokazów tanecznych, Prezentacja przedsta-
wień na  żywo, Prezentacja przedstawień muzycznych, Produkcja 
koncertów muzycznych, Produkcja pokazów rozrywkowych obejmu-
jących występy piosenkarzy, Produkcja przedstawień na żywo, Pro-
dukcja sztuk scenicznych, Prowadzenie imprez rozrywkowych 
na  żywo, Przedstawienia muzyczne, Przedstawienia muzyczne 
na  żywo, Przygotowywanie, organizowanie i  prowadzenie koncer-
tów, Realizacja imprez rozrywkowych na żywo, Rozrywka w postaci 
koncertów, Teatralne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach 
przeznaczonych do  występów, Usługi festiwali muzycznych, Usługi 
koncertów muzycznych, Usługi imprez muzycznych na żywo, Usługi 
koncertów śpiewu, Usługi rozrywkowe na żywo, Usługi rozrywkowe 
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w  postaci występów koncertowych, Usługi rozrywkowe w  postaci 
występów zespołów muzycznych, Usługi w zakresie produkcji wido-
wisk na żywo, Usługi występów grup muzycznych na żywo, Widowi-
ska muzyczne, Wykonywanie programów muzycznych, Wystawianie 
spektakli na żywo, Występy grup muzycznych na żywo, Występy mu-
zyczne i  piosenkarskie, Występy muzyczne na  żywo, Występy ta-
neczne, muzyczne i  dramatyczne, Występy zespołów muzycznych 
na  żywo, Zapewnianie muzyki na  żywo, Zapewnianie rozrywki 
na  żywo, Zarządzanie koncertami, Zarządzanie stroną artystyczną 
występów muzycznych, Impresariat artystyczny, Organizacja imprez 
kulturalnych i  artystycznych, Usługi artystów estradowych, Usługi 
artystów estradowych świadczone przez muzyków, Usługi rozrywko-
we świadczone przez artystów scenicznych, Elektroniczna publikacja 
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Multimedialne 
wydania publikacji elektronicznych, Muzyczne usługi wydawnicze, 
Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, 
Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie 
tekstów [innych niż teksty reklamowe], Publikacja materiałów do-
stępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikowanie, 
Publikowanie materiałów multimedialnych online, Publikowanie ma-
teriałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, Publi-
kowanie multimediów, Publikowanie tekstów, Udostępnianie elek-
tronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji on-line, 
Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie  do  pobrania], Udo-
stępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej 
lub Internetu, nie do pobrania, Udostępnianie z globalnej sieci kom-
puterowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, 
Usługi pisania tekstów, Usługi publikowania cyfrowych materiałów 
wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Usługi w zakresie publikowa-
nia online, Usługi w zakresie transkrypcji muzyki, Usługi wydawnicze, 
Wydawanie audiobooków, Usługi wydawnicze w  zakresie utworów 
muzycznych, Usługi publikacji, Administrowanie [organizacja] usłu-
gami rozrywkowymi, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy po-
mocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie rozrywki 
drogą radiową, Dostarczanie rozrywki w  postaci nagranej muzyki, 
Fankluby, Imprezy kulturalne, Imprezy taneczne, Informacje dotyczą-
ce rozrywki dostarczane on-line z  komputerowej bazy danych lub 
Internetu, Komponowanie muzyki dla osób trzecich, Koncerty mu-
zyczne za pośrednictwem telewizji, Kształcenie i szkolenia w dziedzi-
nie muzyki i rozrywki, Organizacja i prezentacja widowisk, Organiza-
cja imprez rozrywkowych, Organizacja widowisk, Organizowanie 
festiwali, Organizowanie gal, Organizowanie imprez muzycznych, 
Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie 
imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie rozrywki, Organizo-
wanie rozrywki podczas uroczystości weselnych, Organizowanie roz-
rywki wizualnej i  muzycznej, Organizowanie widowisk scenicznych, 
Pisanie piosenek, Pokazy filmów wideo, Pokazy uprzednio nagranych 
programów rozrywkowych, Produkcja pokazów rozrywkowych obej-
mujących występy tancerzy i piosenkarzy, Produkcja programów radio-
wych i telewizyjnych, Produkcja przedstawień, Produkcja przedstawień 
muzycznych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Przeprowadzanie 
aktywności rozrywkowych, Radiowe i telewizyjne usługi rozrywkowe, 
Rozrywka, Rozrywka interaktywna, Rozrywka on-line, Świadczenie 
usług rozrywkowych za pośrednictwem publikacji, Świadczenie usług 
rozrywkowych za pośrednictwem telewizji, Świadczenie usług rozryw-
kowych za pośrednictwem filmów wideo, Świadczenie usług rozryw-
kowych za pośrednictwem taśm audio, Świadczenie usług w zakresie 
karaoke, Udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do po-
brania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [pay-per-view], 
Udostępnianie informacji z zakresu rozrywki za pośrednictwem glo-
balnej sieci komputerowej, Udostępnianie informacji na  temat roz-
rywki za  pośrednictwem sieci komputerowych, Udostępnianie mu-
zyki cyfrowej z  internetowych stron MP3, Udostępnianie muzyki 
cyfrowej z Internetu, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobra-
nia] w Internecie, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] 
z  Internetu, Udostępnianie obrazów online nie  do  pobrania, Udo-
stępnianie rozrywki w postaci klipów filmowych za pomocą interne-
tu, Udostępnianie zdjęć online nie do pobrania, Udzielanie informacji 
w  dziedzinie muzyki, Usługi agencyjne w  zakresie rozrywki, Usługi 
dziennikarzy freelancerów, Usługi prezentacji audiowizualnych, Usługi 
prezentacji audiowizualnych do celów rozrywkowych, Usługi prezen-
terów muzyki, Usługi prezenterów telewizyjnych i  radiowych, Usługi 
prowadzących uroczystości w  zakresie przyjęć i  imprez specjalnych, 
Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, 
Usługi rozrywkowe oferowane w  systemie on-line z  komputerowej 

bazy danych lub z  Internetu, Usługi rozrywkowe świadczone przez 
grupę muzyczną, Usługi rozrywkowe świadczone za pośrednictwem 
radia, Usługi rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne, Usługi 
rozrywkowe świadczone przez piosenkarzy, Usługi rozrywkowe 
świadczone w  dyskotekach, Usługi rozrywkowe świadczone w  klu-
bach nocnych, Usługi rozrywkowe telewizyjne i radiowe, Usługi roz-
rywkowe udostępniane dzięki strumieniom online, Usługi rozrywko-
we w  formie wideo, Usługi rozrywkowe w  postaci filmów, Usługi 
rozrywkowe w  postaci programów telewizyjnych transmitowanych 
za pomocą kamery internetowej, Usługi rozrywkowe w zakresie dzie-
lenia się nagraniami audio i  wideo, Usługi rozrywkowe z  udziałem 
grup muzycznych, Usługi sportowe i  kulturalne, Usługi w  zakresie 
komponowania muzyki, Usługi w zakresie produkcji widowisk, Usługi 
w  zakresie rozrywki, Usługi w  zakresie rozrywki popularnej, Wysta-
wianie zwierząt, Zapewnianie rozrywki online 

(111) 356746 (220) 2022 01 24 (210) 538998
(151) 2022 06 17 (441) 2022 02 28
(732) DOMAŃSKI PIOTR, Królewiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLEVERMOT
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 37 Konserwacja lub naprawa pojazdów samochodo-
wych, Naprawa i  wykańczanie karoserii samochodowej dla osób 
trzecich, Naprawa karoserii samochodowych, Udzielanie informacji 
związanych z  naprawą lub konserwacją samochodów, 41 Doradz-
two w  zakresie szkolenia i  doskonalenia zawodowego, Prowadze-
nie warsztatów [szkolenia], Przekazywanie know-how [szkolenia], 
Szkolenia edukacyjne, Szkolenia przemysłowe, Szkolenia praktyczne 
w  dziedzinie spawania, Szkolenia techniczne w  dziedzinie ryzyka 
przemysłowego, Szkolenia techniczne w  zakresie bezpieczeństwa, 
Udzielanie kursów szkolenia zawodowego, Usługi doradcze w zakre-
sie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, Usługi edukacyjne 
związane ze  szkoleniami zawodowymi, Usługi szkolenia personelu, 
Usługi w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego 

(111) 356747 (220) 2022 01 10 (210) 538511
(151) 2022 06 18 (441) 2022 02 28
(732) DZIERŻYŃSKA MAŁGORZATA  
PRZETWÓRSTWO I WĘDZENIE RYB, Sędki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ryby z Mazur
(540) 

(591) brązowy
(531) 03 09 01, 27 05 01, 29 01 07, 29 01 11
(510), (511) 29 Ekstrakty z ryb, Filety rybne, Filety z wędzonego śle-
dzia, Gotowane ryby, Gotowane owoce morza, Gładzica, nieżywa, 
Galaretki rybne, Grillowane filety rybne, Ikra jesiotra, Karasie pospo-
lite, nieżywe, Karp [nieżywy], Kawior, Kawior z łososia, Kiełbaski ryb-
ne, Konserwowane produkty rybne w słoikach, Konserwowane ryby, 
Konserwy rybne, Kotlety rybne, Krewetki [nieżywe], Krewetki obrane, 
Krewetki różowe [nieżywe], Krokiety rybne, Krokiety z łososia, Łosoś 
[nieżywy], Łosoś, nieżywy, Mrożone gotowane ryby, Mrożone małże, 
Mrożone owoce morza, Mrożone produkty rybne, Nieżywe małże, 
Nieżywe mięczaki, Nieżywe skorupiaki, Okonie, nieżywe, Ośmiorni-
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ce [nieżywe], Ostrygi, nieżywe, Ostrygi [nieżywe, spożywcze], Owo-
ce morza konserwowane, Owoce morza [nieżywe], Paluszki rybne, 
Potrawy z  ryb do  spożycia przez ludzi, Produkty z  owoców morza, 
Produkty z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi, Przetworzone 
owoce morza, Pulpety rybne, Ryba ugotowana i suszona, Ryby, Raki, 
nieżywe, Ryby konserwowane, Ryby marynowane, Ryby mrożone, 
Ryby przetworzone, Ryby solone, Ryby suszone, Ryby w  puszkach, 
Ryby w  słoikach, Ryby wędzone, Skorupiaki, nieżywe, Śledzie [nie-
żywe], Śledzie, nieżywe, Steki z  ryb, Suszone mięso rybie, Tuńczyk 
[konserwowany], Tuńczyk, nieżywy, Tuńczyk w oleju, Wędzony łosoś, 
Węgorze, nieżywe, Żywność przygotowywana z ryb 

(111) 356748 (220) 2022 01 12 (210) 538641
(151) 2022 05 23 (441) 2022 01 31
(732) KWADRACIAK BIURO NIERUCHOMOŚCI  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KWADRACIAK
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, analiza marketingowa nieru-
chomości, aukcje nieruchomości, badania rynkowe, obsługa marke-
tingowa obrotu nieruchomościami, organizacja i  przeprowadzanie 
aukcji nieruchomości, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, 
reklama online za  pośrednictwem sieci komputerowej, reklama ze-
wnętrzna, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyj-
nych, rozwijanie koncepcji reklamowych, rozpowszechnianie reklam, 
tworzenie tekstów reklamowych, sprzedaż aukcyjna nieruchomości, 
uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi 
reklamowe dotyczące nieruchomości, wystawy w celach handlowych 
lub reklamowych, 36 Administrowanie nieruchomościami, administro-
wanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencie 
mieszkaniowe-nieruchomości, agencje nieruchomości, agencje po-
średnictwa w handlu nieruchomościami, biura pośrednictwa handlu 
nieruchomościami, doradztwo finansowe związane z inwestowaniem 
w  nieruchomości, doradztwo w  dziedzinie zakupu nieruchomości, 
doradztwo w zakresie nieruchomości, doradztwo związane z kredy-
tami hipotecznymi na  nieruchomości mieszkaniowe, dostarczanie 
informacji dotyczących nieruchomości, dzierżawa nieruchomości po-
siadanych na własność, dzierżawa nieruchomości-tylko nieruchomo-
ści, finansowanie nieruchomości, finansowe zarządzanie projektami 
z dziedziny nieruchomości, inwestowanie kapitału w nieruchomości, 
inwestowanie w nieruchomości, inwestycje majątkowe-nieruchomo-
ści, nabywanie nieruchomości dla osób trzecich, nabywanie nierucho-
mości na rzecz osób trzecich, ocena i wycena nieruchomości, organi-
zacja najmu nieruchomości handlowych, organizowanie dzierżawy, 
organizowanie najmu nieruchomości na  wynajem, organizowanie 
finansowania projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nie-
ruchomości, oszacowanie majątku nieruchomego-nieruchomości, 
planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, pla-
nowanie finansów w  zakresie nieruchomości, planowanie inwestycji 
w nieruchomości, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w za-
kresie udziałów finansowych w nieruchomościach, pomoc w zakupie 
nieruchomości, pobieranie czynszu, udzielanie informacji dotyczą-
cych rynku nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieru-
chomości, udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, 
udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośred-
nictwem Internetu, udzielanie informacji o  nieruchomościach do-
tyczących majątku i  ziemi, usługi agencji nieruchomości dotyczące 
sprzedaży i  wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości przy 
zakupie i  wynajmie przedsiębiorstw, usługi agencji nieruchomości 
związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości 
w  zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości zwią-
zane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji nieruchomości 
w  zakresie dzierżawy ziemi, usługi agencji pośrednictwa nierucho-
mości mieszkaniowych, usługi agencji w  zakresie dzierżawy nieru-
chomości, usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za pro-
wizje, usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, usługi 
badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi depozytowe 
w zakresie nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, 
usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi doradcze 
dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi doradcze dotyczące 
własności nieruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczą-
ce nieruchomości, usługi finansowania zakupu nieruchomości, usługi 
konsultacyjne dotyczące nieruchomości, usługi nabywania nieru-
chomości, pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, usługi zwią-

zanie z  majątkiem nieruchomym, wycena finansowa-ubezpieczenia, 
bankowość, nieruchomości, wycena nieruchomości, wynajem nie-
ruchomości, wynajem nieruchomości i majątku, wynajem mieszkań, 
wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania-mieszka-
nia, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie nieruchomościami, 37 
Budownictwo, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków 
mieszkalnych i  komercyjnych, budowa nieruchomości, budowa nie-
ruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, bu-
dowa nieruchomości przemysłowych, budownictwo mieszkaniowe, 
czyszczenie budynków od  wewnątrz, czyszczenie budynków od  ze-
wnątrz, doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego i  budyn-
ków, konserwacja nieruchomości, konsultacje budowlane, konsultacje 
w zakresie nadzoru budowlanego, malowanie, montaż drzwi i okien, 
montaż Instalacji na  placach budowy, montaż rusztowań, montaż 
wyposażenia kuchennego, murarstwo, nadzór budowlany, naprawa 
i konserwacja budynków mieszkalnych, naprawcze roboty budowla-
ne, remont nieruchomości, rozbiórka budynków, sprzątanie nierucho-
mości, tapetowanie, tynkowanie, usługi budowlane, usługi doradztwa 
budowlanego, usługi nadzoru budowlanego w  zakresie projektów 
dotyczących nieruchomości, usługi odnawiania mieszkań, usługi po-
rządkowania domów-sprzątanie, uszczelnianie budynków, wynajem 
sprzętu budowlanego, 42 Miernictwo, oględziny nieruchomości, 
planowanie budowy nieruchomości, pomiary geodezyjne, pomiary 
geodezyjne, projektowanie architektoniczne, projektowanie budow-
lane, projektowanie budynków, projektowanie systemów inżynierii 
budowlanej, projektowania dekoracji wnętrz, projektowanie domów, 
usługi architektoniczne, usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne 
dotyczące architektury, usługi projektowe dotyczące nieruchomości 
mieszkalnych, usługi projektowe związane z nieruchomościami, usłu-
gi w zakresie miernictwa geodezyjnego, 45 Badania prawne, badania, 
wyszukiwanie w  zakresie informacji prawnych, doradztwo prawne 
związane z  transakcjami w  zakresie nieruchomości, pomoc prawna 
przy tworzeniu umów, usługi prawne 

(111) 356749 (220) 2022 02 08 (210) 539650
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Myszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MARIONETKA
(510), (511) 1 Mieszaniny i substancje chemiczne i organiczne do ce-
lów zapachowych, Wodne mieszaniny chemiczne, Substancje che-
miczne do  użytku w  produkcji wyrobów zapachowych, Produkty 
chemiczne do  sporządzania produktów zapachowych, 3 Olejki 
eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, Aromaty 
do  żywności w  postaci olejków eterycznych, Aromaty spożywcze 
sporządzone z olejków eterycznych, 16 Papier zapachowy, Kartecz-
ki, kartoniki i bibułki zapachowe, 30 Aromaty do żywności, Aromaty 
do celów spożywczych, Ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, 
Owocowe aromaty inne niż esencje, 35 Usługi oferowania w celach 
sprzedaży w sklepach detalicznych, hurtowniach, w sieci kompute-
rowej, w tym w sklepach internetowych w drodze sprzedaży wysył-
kowej mieszanin i substancji chemicznych i organicznych do celów 
zapachowych, olejków eterycznych do użytku w produkcji wyrobów 
zapachowych, aromatów do  żywności w  postaci olejków eterycz-
nych, aromatów spożywczych sporządzonych z olejków eterycznych, 
papieru zapachowego, karteczek, kartoników i  bibułek zapacho-
wych, aromatów do  żywności i  do  celów spożywczych, ziołowych 
aromatów do przyrządzania napojów, owocowych aromatów 

(111) 356750 (220) 2022 02 08 (210) 539651
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Myszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LEŚNA ŻABA
(510), (511) 1 Mieszaniny i substancje chemiczne i organiczne do ce-
lów zapachowych, Wodne mieszaniny chemiczne, Substancje che-
miczne do  użytku w  produkcji wyrobów zapachowych, Produkty 
chemiczne do  sporządzania produktów zapachowych, 3 Olejki 
eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, Aromaty 
do  żywności w  postaci olejków eterycznych, Aromaty spożywcze 
sporządzone z olejków eterycznych, 16 Papier zapachowy, Kartecz-
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ki, kartoniki i bibułki zapachowe, 30 Aromaty do żywności, Aromaty 
do celów spożywczych, Ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, 
Owocowe aromaty inne niż esencje, 35 Usługi oferowania w celach 
sprzedaży w sklepach detalicznych, hurtowniach, w sieci kompute-
rowej, w tym w sklepach internetowych w drodze sprzedaży wysył-
kowej mieszanin i substancji chemicznych i organicznych do celów 
zapachowych, olejków eterycznych do użytku w produkcji wyrobów 
zapachowych, aromatów do  żywności w  postaci olejków eterycz-
nych, aromatów spożywczych sporządzonych z olejków eterycznych, 
papieru zapachowego, karteczek, kartoników i  bibułek zapacho-
wych, aromatów do  żywności i  do  celów spożywczych, ziołowych 
aromatów do przyrządzania napojów, owocowych aromatów 

(111) 356751 (220) 2022 02 08 (210) 539656
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Myszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COLINSS
(510), (511) 1 Mieszaniny i substancje chemiczne i organiczne do ce-
lów zapachowych, Wodne mieszaniny chemiczne, Substancje che-
miczne do  użytku w  produkcji wyrobów zapachowych, Produkty 
chemiczne do  sporządzania produktów zapachowych, 3 Olejki 
eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, Aromaty 
do  żywności w  postaci olejków eterycznych, Aromaty spożywcze 
sporządzone z olejków eterycznych, 16 Papier zapachowy, Kartecz-
ki, kartoniki i bibułki zapachowe, 30 Aromaty do żywności, Aromaty 
do celów spożywczych, Ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, 
Owocowe aromaty inne niż esencje 

(111) 356752 (220) 2022 02 08 (210) 539657
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Myszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COLINSS PREMIUM BRANDS
(510), (511) 1 Mieszaniny i substancje chemiczne i organiczne do ce-
lów zapachowych, Wodne mieszaniny chemiczne, Substancje che-
miczne do  użytku w  produkcji wyrobów zapachowych, Produkty 
chemiczne do  sporządzania produktów zapachowych, 3 Olejki 
eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, Aromaty 
do  żywności w  postaci olejków eterycznych, Aromaty spożywcze 
sporządzone z olejków eterycznych, 16 Papier zapachowy, Kartecz-
ki, kartoniki i bibułki zapachowe, 30 Aromaty do żywności, Aromaty 
do celów spożywczych, Ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, 
Owocowe aromaty inne niż esencje 

(111) 356753 (220) 2022 01 26 (210) 537460
(151) 2022 06 08 (441) 2022 02 21
(732) DRĄŻKIEWICZ KATARZYNA KLATA, Morzyczyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LA PETARDA
(510), (511) 35 Pokazy towarów, Prowadzenie pokazów handlowych, 
Organizowanie pokazów handlowych, Pokazy mody w celach handlo-
wych, Usługi reklamowe w  zakresie odzieży, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usłu-
gi 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 w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzie-
żowych, Usługi handlu detalicznego w  odniesieniu do  akcesoriów 
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w  za-
kresie artykułów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie 
akcesoriów mody, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online 
w zakresie torebek, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami 

(111) 356754 (220) 2022 01 07 (210) 538509
(151) 2022 06 22 (441) 2022 03 07
(732) WAJDE BOGNA MED&FASHION, Dopiewiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MNIEJ

(510), (511) 25 Akcesoria na  szyję, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 
Skórzane nakrycia głowy, Daszki [nakrycia głowy], Czapki [nakrycia 
głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy], Daszki przeciwsłoneczne 
[nakrycia głowy], Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Golfy 
[odzież], Chusty [odzież], Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry 
[odzież], Odzież codzienna, Poszetki [odzież], Szorty [odzież], Sztor-
miaki [odzież], Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptury [odzież], Muf-
ki [odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski na głowę [odzież], Topy 
[odzież], Odzież wieczorowa, Odzież skórzana, Szaliki [odzież], Odzież 
damska, Odzież tkana, Body [odzież], Odzież wełniana, Odzież plu-
szowa, Odzież lniana, Odzież jedwabna, Odzież dziewczęca, Odzież 
kaszmirowa, Kurtki [odzież], Paski [odzież], Dzianina [odzież], Kombi-
nezony [odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież], Odzież wierzch-
nia dla pań, Odzież wierzchnia dla kobiet, Zestawy typu „bliźniak” 
[odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dolne części ubrań [odzież], 
Kurtki jako odzież sportowa, Duże luźne kaptury [odzież], Ociepla-
cze na ręce [odzież], Odzież z imitacji skóry, Garnitury w sportowym 
stylu, Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], Komplety odzieżowe 
ze spodenkami, Odzież męska, damska i dziecięca, Odzież wierzchnia 
na złe warunki pogodowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórza-
ne sukienki, Sukienki skórzane, Cheongsams jako chińskie sukienki, 
Luźne sukienki ciążowe, Sukienki ciążowe, Damskie sukienki na uro-
czystości, Luźne sukienki o prostym kroju, Koszule, Koszule codzien-
ne, Koszule sportowe, Koszule zapinane, Koszule eleganckie, Tkane 
koszule, Koszule ciążowe, Koszule sztruksowe, Koszulki polo, Koszule 
z kołnierzykiem, Koszule z dzianiny, Szerokie koszule wierzchnie, Ko-
szule z golfem, Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Koszule 
niezapięte pod szyją, Koszule z długimi rękawami, Koszule z krótkimi 
rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Okrycia [narzutki] nakładane 
na  koszule nocne, Koszule hawajskie z  guzikami z  przodu, Spodnie, 
Spódnico-spodnie, Spódnica-spodnie, Spódnice, Eleganckie spodnie, 
Spodnie sztruksowe, Spodnie skórzane, Spodnie ciążowe, Bryczesy 
[spodnie], Spodnie [nieformalne], Krótkie spodnie, Spodnie dresowe, 
Spódnice golfowe, Spódnico-spodenki, Spódniczki baletowe, Taśmy 
do  spodni pod stopy, Spodnie pumpy [alladynki], Spodnie ze  stret-
chu, Kostiumy ze spódnicą, Spodniumy [kostiumy ze spodniami dla 
kobiet], Spodnie do kolan [bryczesy], Męskie i damskie kurtki, płasz-
cze, spodnie i  kamizelki, Garnitury typu zoot suit [z  workowatymi 
spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], Kombinezony, 
Żakiety z  dzianiny, Swetry, Swetry rozpinane, Swetry polo, Swetry 
marynarskie, Swetry z golfem, Swetry bez rękawów, Swetry z półgo-
lfem, Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, Płaszcze, Płaszcze 
skórzane, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płaszcze futrzane, 
Peleryny [płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze 
zimowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze z ba-
wełny, Krótkie płaszcze [do  samochodu], Płaszcze i  kurtki futrzane, 
Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki budrysówki, Kurtki dżinsowe, Kurtki 
dresowe, Długie kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki nar-
ciarskie, Kurtki bluzy, Grube kurtki, Ocieplane kurtki, Kurtki wierzch-
nie, Kurtki dwustronne, Kurtki pilotki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki 
cieple, Ciepłe kurtki robocze, Kurtki z rękawami, Kurtki bez rękawów, 
Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, 
Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kapturem chro-
niące przed zimnem i  wiatrem, Apaszki [chustki], Chustki [apaszki], 
Chustki na  głowę, Czapki wełniane, Czapki futrzane, Czapki bejs-
bolówki, Czapki dziane, Czapki z pomponem, Czapki bez daszków, 
Czapki z daszkiem, Czapki ze sztucznego futra, Kapelusze, Kapelusze 
przeciwsłoneczne, Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe, Toczki 
[kapelusze], Cylindry [kapelusze], Modne kapelusze, Szale-tuby, Chu-
sty, szale na głowę, Szale, Szaliki, Kaszmirowe szale, Szaliki jedwab-
ne, Szale i etole, Długie szale damskie, Szale [tylko z trykotu], Szale 
i chusty na głowę, Szaliki do zawijania wokół szyi, Bolerka, Spodnie 
dziecięce, Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce [odzież], Majtki dzie-
cięce [odzież], Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw prze-
bieranych, Obuwie robocze, Obuwie wojskowe, Obuwie piłkarskie, 
Obuwie gimnastyczne, Tenisówki [obuwie], Obuwie lekkoatletyczne, 
Obuwie sportowe, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie codzienne, 
Obuwie damskie, Obuwie gumowe, Obuwie wspinaczkowe, Balerin-
ki [obuwie], Obuwie plażowe, Wkładki [obuwie], Obuwie rekreacyj-
ne, Obuwie na polowania, Obuwie do golfa, Obuwie do wspinaczki, 
Obuwie dla mężczyzn, Obuwie codziennego użytku, Obuwie dla 
kobiet, Obuwie dla niemowląt, Obuwie do uprawiania sportów, Obu-
wie do łowienia ryb, Obuwie wykonane z drewna, Obuwie na plażę, 
Obuwie wykonane z winylu, Obuwie dla rybaków, Obuwie inne niż 
sportowe, Kalosze [wkładane na obuwie], Obuwie męskie i damskie, 
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Buty treningowe [obuwie sportowe], Obuwie [z  wyjątkiem obuwia 
ortopedycznego], Buty tenisowe [obuwie sportowe], Pasy do  obu-
wia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], Obuwie do ce-
lów rekreacji, Obuwie, Rękawiczki [odzież], Odzież męska, damska 
i  dziecięca, 35 Usługi reklamowe w  zakresie odzieży, Usługi sprze-
daży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzie-
żowych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprze-
daży wysyłkowej odzieży, Usługi w  zakresie sklepów detalicznych 
w  branży odzieżowej, Usługi handlu detalicznego w  odniesieniu 
do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzeda-
ży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprze-
daży detalicznej w  związku z  nakryciami głowy, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie bielizny, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  zakresie bielizny, Sprzedaż detaliczna kart 
przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży 
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(591) zielony, szary, biały
(531) 27 05 01, 29 01 13, 05 03 01, 25 01 09
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, surowy lub przetworzony, Tytoń 
do  samodzielnego skręcania, Tytoń do  fajek, Wyroby tytoniowe, 
Substytuty tytoniu (nie  do  celów medycznych), Cygara, Cygaretki, 
Zapalniczki dla palaczy, Zapalniczki do  cygar dla palaczy, Zapałki, 
Artykuły dla palaczy, Bibułka papierosowa, Gilzy papierosowe, Filtry 
do  papierosów, Kieszonkowe urządzenia do  skręcania papierosów, 
Ręczne urządzenia do  umieszczania tytoniu w  papierosowych gil-
zach, Papierosy elektroniczne, Płyny do elektronicznych papierosów, 
Wyroby tytoniowe do podgrzewania 
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(732) SZULC JAROSŁAW PROSMOKER, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROSMOKER
(510), (511) 34 Papierosy, Papierosy elektroniczne, Ustniki papierosów, 
Gilzy papierosowe, Papierośnice, Bibułki papierosowe, Papierośnice 
automatyczne, Pudełka na papierosy, Papierosy z filtrem, Lufki do pa-
pierosów, Zapalniczki do  papierosów, Tytoń do  papierosów, Ustniki 
do  papierosów, Filtry do  papierosów, Bloczki bibułki papierosowej, 
Papierosy zawierające substytuty tytoniu, Pudełka na  papierosy 
elektroniczne, Zestaw do skręcania papierosów, Tytoń do skręcania 
papierosów, Tytoń do robienia papierosów, Etui do papierosów elek-
tronicznych, Przyrządy do  obcinania papierosów, Waporyzatory 
do  bezdymnych papierosów, Uchwyty do  papierosów elektronicz-
nych, Atomizery do papierosów elektronicznych, Kartomizery do pa-
pierosów elektronicznych, Kartridże do papierosów elektronicznych, 
Papierośnice z metali szlachetnych, Środki czyszczące do papierosów 
elektronicznych, Zestawy do palenia papierosów elektronicznych, Pa-
pier na ustniki do papierosów, Wymienne wkłady do papierosów elek-
tronicznych, Pojemniki na zapalniczki do papierosów, Papierowe ust-
niki papierosowe z  filtrami, Papierośnice nie  z  metali szlachetnych, 
Papierośnice wykonane z metali szlachetnych, Papierosy, cygara, cyga-
retki i inne gotowe artykuły dla palaczy, Waporyzatory osobiste i pa-
pierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, Papierosy beztyto-
niowe nie do celów medycznych, Zapalniczki do papierosów z metalu 
szlachetnego, Naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, 

Papierosy kretek do celów innych niż medyczne, Zapalniczki do papie-
rosów nieprzeznaczone do pojazdów lądowych, Zapalniczki do papie-
rosów, nie z metali szlachetnych, Ustniki z bursztynu do papierosów 
i  cygar, Smoła tytoniowa do  użytku w  papierosach elektronicznych, 
Ciekłe roztwory do  użytku w  e-papierosach, Papierosy zawierające 
substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, Inhalatory do stosowa-
nia jako alternatywa dla papierosów tytoniowych, Pojemniki z metalu 
szlachetnego na zapalniczki do papierosów, Ciekłe roztwory nikotyny 
do stosowania w e-papierosach, Płyny do elektronicznych papierosów 
[e-płyn] zawierające aromaty w  płynie stosowane do  napełniania 
wkładów do elektronicznych papierosów, Płyn do papierosów elektro-
nicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy, Płyn do papiero-
sów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, Pojem-
niki, nie z metalu szlachetnego, na zapalniczki do papierosów, Wkłady 
zawierające chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papiero-
sów elektronicznych, Aromaty chemiczne w płynie stosowane do na-
pełniania wkładów do elektronicznych papierosów, Środki aromatyzu-
jące do  stosowania w  papierosach elektronicznych, inne niż olejki 
eteryczne, Urządzenia do  gaszenia palących się papierosów i  cygar 
oraz palących się patyczków tytoniowych, Papierosy mentolowe, Kie-
szonkowe przyrządy do skręcania papierosów, Cygara elektroniczne, 
Elektroniczne fajki wodne, Elektroniczne fajki do tytoniu, Urządzenia 
elektroniczne do  inhalacji nikotynowej, Urządzenia elektroniczne 
do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, Tytoń i produkty tyto-
niowe (w tym substytuty tytoniu), Aromaty do tytoniu, Filtry do tyto-
niu, Tytoń do  palenia, Pojemniczki na  tytoń, Tytoń w  liściach, Tytoń 
do fajek, Substytuty tytoniu, Tytoń i substytuty tytoniu, Tytoń, Tytoń 
preparowany, Tytoń aromatyzowany, Wyroby tytoniowe, Słoiki na ty-
toń, Woreczki na tytoń, Tytoń do żucia, Pojemniki na tytoń i humidory, 
Artykuły do użytku z tytoniem, Tytoń luzem, do zwijania i do fajek, Faj-
ki do palenia tytoniu, nie z metalu szlachetnego, Środki aromatyzujące 
do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, Cygara do stosowania jako alter-
natywa dla papierosów tytoniowych, Środki aromatyzujące, inne niż 
olejki eteryczne, do stosowania w zamiennikach tytoniu, Substytuty 
tytoniu (nie do celów medycznych), Fajki do palenia mentolowych za-
mienników tytoniu, Etui na cygara, Etui na fajki nie z metali szlachet-
nych, Etui na fajki wykonane z metali szlachetnych, Beztytoniowe do-
ustne torebki nikotynowe [nie  do  użytku medycznego], 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ar-
tykułami do  stosowania z  tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z artykułami do stosowania z  tytoniem, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  suplementami diety, Usługi w  zakresie detalicznej 
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży 
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, 
Usługi sklepów detalicznych online związane z  produktami kosme-
tycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sklepów hurtowych online związa-
ne z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi handlu de-
talicznego w zakresie żywności, Usługi handlu hurtowego w zakresie 
żywności, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z nastę-
pującymi towarami: papierosy, papierosy elektroniczne, ustniki papie-
rosów, gilzy papierosowe, papierośnice, bibułki papierosowe, papiero-
śnice automatyczne, pudełka na  papierosy, papierosy z  filtrem, lufki 
do papierosów, zapalniczki do papierosów, tytoń do papierosów, ust-
niki do papierosów, filtry do  papierosów,bloczki bibułki papieroso-
wej, papierosy zawierające substytuty tytoniu, pudełka na papierosy 
elektroniczne, zestaw do skręcania papierosów, tytoń do skręcania 
papierosów, tytoń do robienia papierosów, etui do papierosów elek-
tronicznych, przyrządy do  obcinania papierosów, waporyzatory 
do  bezdymnych papierosów, uchwyty do  papierosów elektronicz-
nych, atomizery do papierosów elektronicznych, kartomizery do pa-
pierosów elektronicznych, kartridże do papierosów elektronicznych, 
papierośnice z  metali szlachetnych, środki czyszczące do  papiero-
sów elektronicznych, zestawy do palenia papierosów elektronicznych, 
papier na  ustniki do  papierosów, wymienne wkłady do  papierosów 
elektronicznych, pojemniki na zapalniczki do papierosów, papierowe 
ustniki papierosowe z filtrami, papierośnice nie z metali szlachetnych, 
papierośnice wykonane z metali szlachetnych, papierosy, cygara, cy-
garetki i inne gotowe artykuły dla palaczy, waporyzatory osobiste i pa-
pierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, papierosy beztyto-
niowe nie do celów medycznych, zapalniczki do papierosów z metalu 
szlachetnego, naboje do kartridżów do papierosów elektronicznych, 
papierosy kretek do celów innych niż medyczne, zapalniczki do papie-
rosów nieprzeznaczone do pojazdów lądowych, zapalniczki do papie-
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rosów, nie z metali szlachetnych, ustniki z bursztynu do papierosów 
i  cygar, smoła tytoniowa do  użytku w  papierosach elektronicznych, 
ciekłe roztwory do  użytku w  e-papierosach, papierosy zawierające 
substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych, inhalatory do stosowa-
nia jako alternatywa dla papierosów tytoniowych, pojemniki z metalu 
szlachetnego na zapalniczki do papierosów, ciekłe roztwory nikotyny 
do stosowania w e-papierosach, płyny do elektronicznych papierosów 
[e-płyn] zawierające aromaty w  płynie stosowane do  napełniania 
wkładów do elektronicznych papierosów, płyn do papierosów elektro-
nicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy, płyn do papiero-
sów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną, pojem-
niki, nie z metalu szlachetnego, na zapalniczki do papierosów, wkłady 
zawierające chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papiero-
sów elektronicznych, aromaty chemiczne w płynie stosowane do na-
pełniania wkładów do elektronicznych papierosów, środki aromatyzu-
jące do  stosowania w  papierosach elektronicznych, inne niż olejki 
eteryczne, urządzenia do  gaszenia palących się papierosów i  cygar 
oraz palących się patyczków tytoniowych, papierosy mentolowe, pa-
pierosy (kieszonkowe przyrządy do skręcania-), cygara elektroniczne, 
elektroniczne fajki wodne, elektroniczne fajki do tytoniu, urządzenia 
elektroniczne do  inhalacji nikotynowej, urządzenia elektroniczne 
do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, tytoń i produkty tyto-
niowe (w tym substytuty tytoniu), aromaty do tytoniu, filtry do tyto-
niu, tytoń do  palenia, pojemniczki na  tytoń, tytoń w  liściach, tytoń 
do  fajek, substytuty tytoniu, tytoń i  substytuty tytoniu, tytoń, tytoń 
preparowany, tytoń aromatyzowany, wyroby tytoniowe, słoiki na ty-
toń, woreczki na tytoń, tytoń do żucia, pojemniki na tytoń i humidory, 
artykuły do użytku z tytoniem, tytoń luzem, do zwijania i do fajek, fajki 
do palenia tytoniu, nie z metalu szlachetnego, środki aromatyzujące 
do tytoniu, inne niż olejki eteryczne, cygara do stosowania jako alter-
natywa dla papierosów tytoniowych, środki aromatyzujące, inne niż 
olejki eteryczne, do  stosowania w  zamiennikach tytoniu, substytuty 
tytoniu (nie do celów medycznych), fajki do palenia mentolowych za-
mienników tytoniu, etui na cygara, etui na fajki nie z metali szlachet-
nych, etui na fajki wykonane z metali szlachetnych, beztytoniowe do-
ustne torebki nikotynowe [nie  do  użytku medycznego],maszyny 
do produkcji papierosów [przemysłowe], baterie do papierosów elek-
tronicznych, ładowarki do  papierosów elektronicznych, ładowarki 
do elektronicznych papierosów, baterie do elektronicznych papiero-
sów, ładowarki USB do elektronicznych papierosów 
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(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, surowy lub przetworzony, Tytoń 
do  samodzielnego skręcania, Tytoń do  fajek, Wyroby tytoniowe, 
Substytuty tytoniu (nie  do  celów medycznych), Cygara, Cygaretki, 
Zapalniczki dla palaczy, Zapalniczki do  cygar dla palaczy, Zapałki, 
Artykuły dla palaczy, Bibułka papierosowa, Gilzy papierosowe, Filtry 
do  papierosów, Kieszonkowe urządzenia do  skręcania papierosów, 
Ręczne urządzenia do  umieszczania tytoniu w  papierosowych gil-
zach, Papierosy elektroniczne, Płyny do elektronicznych papierosów, 
Wyroby tytoniowe do podgrzewania 

(111) 356758 (220) 2022 02 22 (210) 540132
(151) 2022 06 30 (441) 2022 03 14
(732) PONIEDZIELSKA KATARZYNA ANIMUSZOWO,  
Tomaszów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Animuszowo
(510), (511) 41 Fotografia, Produkcja nagrań audio i video oraz pro-
dukcja multimedialna i usługi fotograficzne, Fotoreportaże, Naucza-
nie i szkolenia, Usługi pisania blogów, Elektroniczna publikacja tek-
stów i  druków, innych niż reklamowe, w  Internecie, Multimedialne 
wydania publikacji elektronicznych 

(111) 356759 (220) 2022 01 03 (210) 538406
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) HEROLD JACEK QUADRICOM SYSTEMY INFORMATYCZNE, 
Wrocław (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRA Dive
(540) 

(591) ciemnoniebieski, niebieski, jasnoniebieski
(531) 27 05 01, 29 01 13, 01 15 24, 02 01 14
(510), (511) 39 Wypożyczanie kombinezonów do  nurkowania, Wy-
najem urządzeń do  nurkowania ratowniczego, Wypożyczanie ska-
fandrów nurkowych, Wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony], 
Usługi świadczone przez przewodników turystycznych, Organizacja 
wycieczek turystycznych, Prowadzenie wycieczek, Organizowanie 
wycieczek zagranicznych, Organizowanie wypraw, wycieczek Jed-
nodniowych i wycieczek ze zwiedzaniem, Usługi agencyjne w zakre-
sie organizowania wycieczek morskich, Organizowanie wycieczek 
ze zwiedzaniem w ramach wakacji zorganizowanych, Usługi w zakresie 
rezerwacji biletów na podróże i wycieczki, Świadczenie usług w zakre-
sie wycieczek ze zwiedzaniem, 41 Usługi trenerskie, Usługi edukacyjne, 
Wynajem sprzętu sportowego, Organizowanie pokazów nurkowania, 
Nauka nurkowania, Organizowanie obozów sportowych, Świadczenie 
usług związanych z rekreacją wodną, Organizacja i przeprowadzanie 
zawodów sportowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń spor-
towych, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Zawody sportowe 
(organizowanie-), Zajęcia sportowe, Wypożyczanie sprzętu do nurko-
wania, Udostępnianie obiektów i  sprzętu do  nurkowania, Wynajem 
sprzętu sportowego do  nurkowania, Wynajem fajek do  nurkowania, 
Usługi szkoleniowe dotyczące nurkowania podmorskiego, Organizo-
wanie, przygotowywanie i przeprowadzanie gier w zakresie nurkowa-
nia, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka] 

(111) 356760 (220) 2022 01 03 (210) 538414
(151) 2022 06 28 (441) 2022 03 14
(732) GRELA MICHAŁ DOMINIK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRYDERYK APARTMENTS
(540) 

(591) czarny, jasnobrązowy
(531) 27 05 01, 29 01 12, 26 11 08
(510), (511) 35 Administrowanie działalnością gospodarczą, admini-
strowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, biznesowe usługi 
doradcze i  konsultacyjne, doradztwo dla przedsiębiorstw przemy-
słowych lub handlowych w  zakresie prowadzenia firmy, doradztwo 
handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo i  in-
formacja o działalności gospodarczej, administrowanie dotyczące pla-
nowania działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakre-
sie działalności gospodarczej, 36 Administrowanie nieruchomościami, 
administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, 
agencje mieszkaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości, biu-
ro wynajmu mieszkań, doradztwo w  zakresie nieruchomości, orga-
nizowanie wynajmu mieszkań, dzierżawa biur, dzierżawa i wynajem 
pomieszczeń handlowych, dzierżawa nieruchomości posiadanych 
na własność, dzierżawa nieruchomości, doradztwo finansowe i ubez-
pieczeniowe, zarządzanie budynkami, zarządzanie nieruchomościa-
mi, 37 Sprzątanie nieruchomości, konserwacja i  naprawa budyn-
ków, 41 Fotografia, edycja zdjęć, 42 Doradztwo w zakresie dekoracji 
wnętrz, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, hotele, hostele i pensjonaty, 
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi recepcji na potrzeby 
tymczasowego zakwaterowania [wydawanie kluczy], usługi w zakre-
sie zakwaterowania, usługi w zakresie wynajmu pokojów 

(111) 356761 (220) 2022 01 04 (210) 538436
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Marcyś Milk Mozzarella
(540) 

(591) czerwony, zielony, biały
(531) 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 29 Ser Mozzarella 

(111) 356762 (220) 2022 01 04 (210) 538458
(151) 2022 06 22 (441) 2022 03 07
(732) JEWUŁA ANETA, KOSTUR MAGDALENA  
MANUFAKTURA SPÓŁKA CYWILNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEETART
(540) 

(591) beżowy, zielony, pomarańczowy, czerwony, niebieski, żółty
(531) 27 05 01, 29 01 15, 26 07 25
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i słodycze, Cukierki, batony i guma 
do żucia, Cukierki bez cukru, Cukierki czekoladowe, Cukierki do żucia, 
Cukierki do żucia na bazie żelatyny, Cukierki inne niż do celów medycz-
nych, Cukierki miętowe, Cukierki miętowe bezcukrowe, Cukierki mięto-
we [inne niż do  celów leczniczych], Cukierki miętowe (Nielecznicze-), 
Cukierki (Nielecznicze-) z alkoholem, Cukierki w kształcie laski, Cukier-
ki wykonane ręcznie, Cukierki z  kakao, Cukierki z  karmelem, Cukierki 
z  mięty pieprzowej, Cukierki z  żeń-szenia, Cukry, naturalne słodziki, 
Polewy cukiernicze i nadzienia, Produkty pszczele, Drażetki [niemedycz-
ne wyroby cukiernicze], Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Krówka 
(cukierek), Landrynki, Landrynki w  kształcie pałeczek [wyroby cukier-
nicze], Lizaki, Lizaki [wyroby cukiernicze], Lukier, Nielecznicze słodycze 
w  postaci cukrowych wyrobów cukierniczych, Nielecznicze słodycze 
[wyroby cukiernicze], Nielecznicze wyroby cukiernicze, Polewy cukier-
nicze, Słodkie dekoracje do  ciast, Słodkie wyroby cukiernicze (nie  dla 
celów medycznych), Słodycze bez cukru, Słodycze [cukierki], Słodycze 
czekoladowe, Słodycze do żucia, Słodycze owocowe, Słodycze pianko-
we, Słodycze słodzone ksylitolem, Słodycze w postaci musów, Słodycze 
zawierające owoce, Wyroby cukiernicze, 32 Bezalkoholowe aromaty-
zowane napoje gazowane, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie 
soków owocowych, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe 
napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje zawierające soki wa-
rzywne, Bezalkoholowe wyciągi z  owoców, Koktajle [bezalkoholowe 
napoje owocowe], Napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, Napoje 
na bazie owoców lub warzyw, Napoje owocowe i soki owocowe, Soki, 
Woda mineralna [napoje], Woda źródlana, 35 Usługi sprzedaży detalicz-
nej, hurtowej wysyłkowej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż 
on-line) towarów obejmujących: cukierki, cukierki z karmelem, krówki, 
lizaki, landrynki, pralinki, wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze w po-
lewie czekoladowej, Organizowanie imprez dla celów marketingowych 
i  promocyjnych, organizowanie targów, wystaw i  pokazów w  celach 
handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach 
w celu ich sprzedaży, Dekoracja wystaw sklepowych, Kampanie marke-
tingowe, Marketing internetowy, Usługi handlu detalicznego w zakre-
sie żywności, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą sub-
skrybowanych pudełek zawierających żywność, Usługi marketingowe 
w dziedzinie restauracji, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 

ze  środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  wyrobami cu-
kierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za  zamówieniem pocztowym związane z  arty-
kułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi 
w zakresie organizowania pokazów towarów handlowych, Usługi w za-
kresie pokazów towarów, Prezentowanie produktów w  mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Organizowanie imprez, wystaw, targów 
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych 

(111) 356763 (220) 2022 01 04 (210) 538459
(151) 2022 06 22 (441) 2022 03 07
(732) JEWUŁA ANETA, KOSTUR MAGDALENA  
MANUFAKTURA SPÓŁKA CYWILNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BEETART
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i słodycze, Cukierki, batony i guma 
do żucia, Cukierki bez cukru, Cukierki czekoladowe, Cukierki do żucia, 
Cukierki do żucia na bazie żelatyny, Cukierki inne niż do celów medycz-
nych, Cukierki miętowe, Cukierki miętowe bezcukrowe, Cukierki mięto-
we [inne niż do  celów leczniczych], Cukierki miętowe (Nielecznicze-), 
Cukierki (Nielecznicze-) z alkoholem, Cukierki w kształcie laski, Cukier-
ki wykonane ręcznie, Cukierki z  kakao, Cukierki z  karmelem, Cukierki 
z  mięty pieprzowej, Cukierki z  żeń-szenia, Cukry, naturalne słodziki, 
Polewy cukiernicze i nadzienia, Produkty pszczele, Drażetki [niemedycz-
ne wyroby cukiernicze], Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Krówka 
(cukierek), Landrynki, Landrynki w  kształcie pałeczek [wyroby cukier-
nicze], Lizaki, Lizaki [wyroby cukiernicze], Lukier, Nielecznicze słodycze 
w  postaci cukrowych wyrobów cukierniczych, Nielecznicze słodycze 
[wyroby cukiernicze], Nielecznicze wyroby cukiernicze, Polewy cukier-
nicze, Słodkie dekoracje do  ciast, Słodkie wyroby cukiernicze (nie  dla 
celów medycznych), Słodycze bez cukru, Słodycze [cukierki], Słodycze 
czekoladowe, Słodycze do żucia, Słodycze owocowe, Słodycze pianko-
we, Słodycze słodzone ksylitolem, Słodycze w postaci musów, Słodycze 
zawierające owoce, Wyroby cukiernicze, 32 Bezalkoholowe aromaty-
zowane napoje gazowane, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie 
soków owocowych, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowe 
napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje zawierające soki wa-
rzywne, Bezalkoholowe wyciągi z  owoców, Koktajle [bezalkoholowe 
napoje owocowe], Napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, Napoje 
na bazie owoców lub warzyw, Napoje owocowe i soki owocowe, Soki, 
Woda mineralna [napoje], Woda źródlana, 35 Usługi sprzedaży detalicz-
nej, hurtowej wysyłkowej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż 
on-line) towarów obejmujących: cukierki, cukierki z karmelem, krówki, 
lizaki, landrynki, pralinki, wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze w po-
lewie czekoladowej, Organizowanie imprez dla celów marketingowych 
i  promocyjnych, organizowanie targów, wystaw i  pokazów w  celach 
handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach 
w celu ich sprzedaży, Dekoracja wystaw sklepowych, Kampanie marke-
tingowe, Marketing internetowy, Usługi handlu detalicznego w zakre-
sie żywności, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą sub-
skrybowanych pudełek zawierających żywność, Usługi marketingowe 
w dziedzinie restauracji, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
ze  środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  wyrobami cu-
kierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej za  zamówieniem pocztowym związane z  arty-
kułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi 
w zakresie organizowania pokazów towarów handlowych, Usługi w za-
kresie pokazów towarów, Prezentowanie produktów w  mediach dla 
celów sprzedaży detalicznej, Organizowanie imprez, wystaw, targów 
i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych 

(111) 356764 (220) 2022 01 20 (210) 538871
(151) 2022 07 13 (441) 2022 03 07
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(732) BROWAR RYBNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZARNE ZŁOTO SCHWARZBIER
(540) 

(591) czarny, złoty
(531) 27 05 01, 27 05 03, 29 01 12
(510), (511) 21 Butelki do  picia, Dopasowane wkładki do  wiaderek 
do  lodu, Kieliszki, Kubki papierowe, Kubki plastikowe, Kubki porce-
lanowe, Kufle, Kufle do piwa o pojemności pinta, Kufle na piwo, Kufle 
wykonane z cyny, Kufle porcelanowe, Naczynia szklane do napojów, 
Nalewaki do butelek, Neoprenowe pokrowce na butelki, z suwakiem, 
Nieelektryczne otwieracze do butelek, Otwieracze do butelek elek-
tryczne i  nieelektryczne, Otwieracze do  butelek-ręczne, Podstawki 
pod butelki-stojaki, Szklanki bez uchwytów, Szklanki do  picia piwa 
typu pilzner, Szklanki do  piwa, Urządzenia do  schładzania butelek, 
32 Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Czarne piwo-piwo ze  słodu 
palonego, Drinki na bazie piwa, Indyjskie piwa jasne ale (IPA), Kwas 
chlebowy jako napoje bezalkoholowe, Mineralizowane piwa, Napoje 
bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje na bazie piwa, Piwa o małej za-
wartości alkoholu, Piwa smakowe, Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo 
jasne typu ale, Piwo pełne jasne, Piwo lager, Piwo pszeniczne, Piwo 
rzemieślnicze, Piwo słodowe, Piwo i  produkty piwowarskie, Piwo 
Hefeweizen, Piwo AIPA, Barley Wine-piwo, Piwo typu saison, Piwo 
Pils, Piwo o smaku kawy, Piwo typu koźlak, Porter jako rodzaj mocne-
go, ciemnego piwa, Shandy-napój składający się z piwa i lemoniady, 
Stout jako rodzaj mocnego, ciemnego piwa, Woda gazowana, Woda 
niegazowana, Woda mineralna, Woda źródlana, Wody smakowe 

(111) 356765 (220) 2022 01 22 (210) 538936
(151) 2022 07 12 (441) 2022 03 07
(732) JAROS-SAJDA ANNA, RADZIKOWSKA IGA  
SKIN MASTERS SPÓŁKA CYWILNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) skin MASTERS SKIN CLINIC
(540) 

(591) biały, granatowy
(531) 26 02 16, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla kon-
sumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, 41 Usługi edu-
kacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, 44 Usługi kosmetyczne 

(111) 356766 (220) 2022 01 25 (210) 539010
(151) 2022 07 11 (441) 2022 03 07
(732) KURPAS SYLWIA STUDIO TRENINGU PERSONALNEGO  
FIT FRELKA, Kopaniny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fit frelka

(540) 

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 27 05 01, 24 15 21, 29 01 13
(510), (511) 41 Usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycz-
nej], Usługi trenerów osobistych, Usługi trenerskie, Usługi trenerskie 
w  zakresie sportu, Usługi trenerskie w  zakresie zajęć sportowych, 
Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness] 

(111) 356767 (220) 2022 01 28 (210) 539190
(151) 2022 07 11 (441) 2022 03 07
(732) SZUMSKI MICHAŁ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FOSTER HIGH
(510), (511) 41 Nauczanie i  szkolenia, Szkolenia edukacyjne, Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe 

(111) 356768 (220) 2022 01 28 (210) 539191
(151) 2022 07 11 (441) 2022 03 07
(732) SZUMSKI MICHAŁ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Foster High
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 41 Nauczanie i  szkolenia, Szkolenia edukacyjne, Usługi 
edukacyjne i szkoleniowe 

(111) 356769 (220) 2022 01 28 (210) 539194
(151) 2022 07 11 (441) 2022 03 07
(732) Netflix Studios, LLC, Los Angeles (US)
(540) (znak słowny)
(540) DZIEWCZYNA I KOSMONAUTA
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe w  postaci dramatycznych seriali 
telewizyjnych, Udostępnianie online wideoklipów oraz innych mul-
timedialnych treści cyfrowych nie do pobrania, zawierających treści 
audio, wideo, utwory oraz teksty pochodzące z dramatycznego se-
rialu telewizyjnego lub związane z nim 

(111) 356770 (220) 2022 01 17 (210) 538761
(151) 2022 07 15 (441) 2022 03 14
(732) ZIKRANETS DENYS, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPOKO SERWIS
(540) 

(591) biały, niebieski, zielony
(531) 02 09 19, 26 04 04, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 37 Serwis urządzeń elektronicznych 

(111) 356771 (220) 2022 01 18 (210) 538763
(151) 2022 07 15 (441) 2022 03 14
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(732) GETSALES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GetSales
(540) 

(591) niebieski, szary, czerwony
(531) 24 15 01, 24 15 11, 26 11 03, 26 11 06, 26 11 07, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe, Reklama biznesowych stron in-
ternetowych, Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, 
Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Doradztwo w zakresie mar-
ketingu biznesowego, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu 
strategicznego, Outsourcing jako doradztwo biznesowe, Planowanie 
spotkań biznesowych, Biznesowe usługi doradcze i  konsultacyjne, 
Pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Usługi zarzą-
dzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, Doradztwo 
w zakresie efektywności biznesowej, Usługi marketingu bezpośred-
niego, Analiza rynku, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie re-
klamy, marketingu i promocji, Usługi marketingowe 

(111) 356772 (220) 2022 01 18 (210) 538775
(151) 2022 07 14 (441) 2022 03 07
(732) FAGRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neogen
(540) 

(591) czerwony
(531) 26 01 03, 26 01 16, 27 05 01, 29 01 01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do  włosów, Kosmetyki funkcjonal-
ne, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki 
organiczne, Balsamy do włosów, Balsamy do wygładzania i prostowania 
włosów, Kremy pielęgnacyjne do włosów, Maski do pielęgnacji włosów, 
Nielecznicze szampony do włosów, Odżywki do włosów, Odżywki pielę-
gnacyjne do włosów, Płyny do kuracji wzmacniających włosy, Preparaty 
do kuracji włosów, Preparaty do mycia włosów, Preparaty do ochrony wło-
sów przed słońcem, Preparaty do włosów, Olejki do włosów, Odżywki sto-
sowane na włosy, Nielecznicze kuracje do skóry głowy, Odżywki do skóry 
głowy w formie sprayu, Preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, 
5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Lecznicze kuracje do skóry 
głowy, Lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, Lecznicze preparaty 
na porost włosów, Lecznicze preparaty stymulujące porost włosów, Lecz-
nicze szampony, Lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, Lecz-
nicze płyny do włosów, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji włosów 

(111) 356773 (220) 2022 01 18 (210) 538809
(151) 2022 07 18 (441) 2022 03 14
(732) PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFi
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, złoty, żółty, brązowy, zielony
(531) 03 07 03, 03 07 19, 25 01 05, 26 04 02, 08 01 06, 05 09 15, 
05 13 25, 27 05 01, 29 01 15

(510), (511) 29 Artykuły i wyroby spożywcze składające się głównie 
z mięsa i jego substytutów, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, 
orzechy i  nasiona roślin strączkowych, Nabiał i  substytuty nabiału, 
Sery, Mleko, Produkty i napoje mleczne, Jaja ptasie i produkty z jaj, 
Oleje i  tłuszcze jadalne, Oliwa z oliwek, Masła, Nieżywe ryby, owo-
ce morza i mięczaki oraz produkty z nich, Zupy i wywary, Mieszan-
ki do  zup, Koncentraty zup, Kostki do  zup, Pasty do  zup, Przetwo-
ry do  zup, Wstępnie ugotowane zupy, Zupy błyskawiczne, Zakwas 
do sporządzania zup, Składniki do sporządzania zup, Ekstrakty mię-
sne, Mięso i wyroby mięsne, Wędliny, Parówki, Drób, Dziczyzna, Pasz-
tety mięsne, warzywne, z  wątróbki, z  kurczaka, z  gęsich wątróbek, 
Foie gras-pasztet sztrasburski, Pasty mięsne w tym pasztety, smalec, 
Buliony, Sałatki warzywne, mięsne, Przekąski na bazie ziemniaków, 
Przekąski na  bazie warzyw, Przekąski na  bazie mięsa, Przekąski 
na bazie owoców, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie 
soi, Przekąski na bazie tofu, Przekąski na bazie sera, Przekąski jajecz-
ne, Desery mleczne, Desery owocowe, Desery jogurtowe, Galaretki, 
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Chipsy ziemniaczane, 
Chipsy owocowe, Chipsy warzywne, Gotowe posiłki składające się 
całkowicie lub głównie z drobiu, z dziczyzny, z mięsa, z ryb, z owo-
ców morza, z  warzyw, z  owoców, z  grzybów, z  orzechów, z  nasion 
roślin strączkowych 

(111) 356774 (220) 2022 01 24 (210) 539007
(151) 2022 07 08 (441) 2022 03 07
(732) British American Tobacco (Brands) Inc , Wilmington (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOOL
(540) 

(591) czarny, szary, czerwony, żółty
(531) 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń surowy, Tytoń przetworzony, Tytoń 
do  samodzielnego skręcania, Tytoń do  fajek, Wyroby tytoniowe, 
Substytuty tytoniu (nie  do  celów medycznych), Cygara, cygaretki, 
Zapalniczki dla palaczy, zapalniczki do  cygar dla palaczy, Zapałki, 
Artykuły dla palaczy, Bibułki, gilzy i filtry do papierosów, Przyrządy 
kieszonkowe do skręcania papierosów, Podręczne nabijarki do tutek 
papierosowych, E-papierosy, Płyny do  e-papierosów, Wyroby tyto-
niowe do podgrzewania 

(111) 356775 (220) 2022 03 09 (210) 540723
(151) 2022 07 14 (441) 2022 03 28
(732) OPAŁKA JACEK, Myszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIBER BOX
(540) 

(591) niebieski, biały
(531) 26 04 03, 26 04 05, 26 04 18, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 38 Usługi telekomunikacyjne 

(111) 356776 (220) 2022 01 17 (210) 538795
(151) 2022 07 13 (441) 2022 03 07
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(732) PI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) czerwony, ciemnoniebieski
(531) 26 01 03, 26 11 01, 26 11 13, 29 01 12
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy 

(111) 356777 (220) 2022 01 24 (210) 539021
(151) 2022 07 11 (441) 2022 03 07
(732) NOA CLINIC-USŁUGI MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NOA CLINIC
(510), (511) 44 Usługi medyczne, usługi klinik medycznych, fizjotera-
pia, chirurgia plastyczna 

(111) 356778 (220) 2022 01 28 (210) 539195
(151) 2022 07 08 (441) 2022 03 07
(732) GROSZEK JAKUB, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) flix
(540) 

(531) 01 01 04, 27 05 01
(510), (511) 35 Usługi sklepów detalicznych i sklepów internetowych 
z  akcesoriami do  przenośnych i  podręcznych cyfrowych urządzeń 
elektronicznych, telefonów komórkowych, cyfrowych asystentów 
osobistych, laptopów, tabletów, zegarków, komputerów, dekoderów 
i przenośnych odtwarzaczy muzycznych, 37 Naprawa i konserwacja 
sprzętu elektronicznego, naprawa telefonów, naprawa kompute-
rów, naprawa laptopów, tabletów, zegarków, Instalacja, konserwacja 
i naprawa sprzętu związanego z telefonami komórkowymi, kompu-
terami i komputerowymi urządzeniami peryferyjnymi, przenośnymi 
i podręcznymi cyfrowymi urządzeniami elektronicznymi, telefonami 
komórkowymi, osobistymi asystentami cyfrowymi, laptopami, przy-
stawkami telewizyjnymi i przenośnymi odtwarzaczami muzycznymi, 
tabletami i  zegarkami, 42 Instalacja, konserwacja i  naprawa opro-
gramowania związanego ze  sprzętem elektronicznym, telefonami 
komórkowymi, komputerami i  komputerowymi urządzeniami pe-
ryferyjnymi, przenośnymi i  podręcznymi cyfrowymi urządzeniami 
elektronicznymi, telefonami komórkowymi, osobistymi asystentami 
cyfrowymi, laptopami, przystawkami telewizyjnymi i  przenośnymi 
odtwarzaczami muzycznymi, tabletami i zegarkami 

(111) 356779 (220) 2022 02 10 (210) 539723
(151) 2022 07 20 (441) 2022 03 21
(732) Thomas Concrete Group AB, Göteborg (SE)
(540) (znak słowny)
(540) THOMAS CEMENT
(510), (511) 19 Słupy betonowe, Budowlane materiały betonowe 
umacniane tworzywami sztucznymi i  włóknem szklanym, Betono-
we elementy brukowe, Wymieszany beton wylewany na  miejscu, 
Betonowe elementy budowlane, Kamienie brukowe betonowe, 
Posążki z  kamienia, betonu lub marmuru, Gotowe betonowe ele-

menty budowlane, Betonowe rury, Betonowe płyty do nawierzchni 
drogowych, Belki betonowe, Bloki wykonane z betonu do ochrony 
wybrzeża, Beton do  odlewania, Ściany betonowe, Betonowe prze-
wody, Lastryko, Szalunki niemetalowe do betonu, Mieszanka do łata-
nia betonu wykonana z zasad smołowych, Betonowe rzeźby, Bloczki 
betonowe, Beton, Sklepienia betonowe, Masa betonowa prefabryko-
wana, Bloki wykonane z betonu do ochrony brzegów rzeki, Włazowe 
studzienki burzowe-betonowe struktury odpływowe, Deskowanie 
niemetalowe do betonu, Formy do betonu niemetalowe, Betonowe 
materiały budowlane, Nagrobki z  kamienia, betonu lub marmuru, 
Płyty betonowe, Okienne skrzynki na  kwiaty wykonane z  betonu, 
Podłogi betonowe, Pojemniki betonowe, Deskowanie budowlane, 
Zaprawa betonowa wyważana, Pachołki betonowe, Beton zbrojony, 
Betonowe poidła dla ptaków, Figurki z betonu, Panele betonowe, Be-
ton ogniotrwały, Statuetki z kamienia, betonu lub marmuru, Kanały 
odwadniające-drenażowe konstrukcje betonowe, Kruszywa wyko-
rzystywane do  przygotowywania betonu, Statuy z  betonu, Piasek 
do użytku w przygotowywaniu betonu, Surowce do produkcji beto-
nu, ujęte w tej klasie, Niemetalowe materiały tkane do betonu, Ściany 
betonowe do celów budowlanych, Beton syntetyczny, Płyty nagrob-
ne z kamienia, betonu lub marmuru, Wyroby dekoracyjne z odlewów 
betonowych, Tablice wykonane z  betonu, Betonowe ściany oporo-
we, Pokrycia betonowe, Dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu 
lub marmuru, Figury z kamienia, betonu lub marmuru, Wykończenia 
betonowe z fakturą, Cement, Płyty cementowe, Mieszanki cemento-
we, Cementy do użytku w budownictwie, Rury wykonane z cementu, 
Cement gotowy do użycia do celów budowlanych, Słupy cemento-
we, 37 Renowacja betonu, Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lą-
dowej poprzez wylewanie betonu, Układanie dachówki, murowanie 
lub murowanie z bloczków, Naprawy betonu, Pompowanie betonu, 
Montaż rusztowań, Wykonywanie robót ziemnych lub konstrukcji 
betonowych, Wynajem betoniarek, Wynajem maszyn do pompowa-
nia betonu, Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez 
formowanie betonu, Uszczelnianie betonu, Budowa konstrukcji inży-
nierii wodno-lądowej poprzez kładzenie betonu, Sprężanie betonu, 
Kruszenie betonu, Budowanie konstrukcji żelbetowych przy wyko-
rzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących, Betonowanie, 40 
Formowanie betonu, Usługi w zakresie prac betoniarskich 

(111) 356780 (220) 2022 02 10 (210) 539725
(151) 2022 07 20 (441) 2022 03 21
(732) Thomas Concrete Group AB, Göteborg (SE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Thomas CEMENT
(540) 

(591) czarny, niebieski, biały, czerwony
(531) 26 13 25, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 19 Słupy betonowe, Budowlane materiały betonowe 
umacniane tworzywami sztucznymi i  włóknem szklanym, Betono-
we elementy brukowe, Wymieszany beton wylewany na  miejscu, 
Betonowe elementy budowlane, Kamienie brukowe z  betonu, Po-
sążki z kamienia, betonu lub marmuru, Gotowe betonowe elementy 
budowlane, Betonowe rury, Betonowe płyty do  nawierzchni dro-
gowych, Belki betonowe, Bloki wykonane z betonu do ochrony wy-
brzeża, Beton do odlewów, Ściany betonowe, Betonowe przewody, 
Lastryko, Szalunki niemetalowe do  betonu, Mieszanka do  łatania 
betonu wykonana z zasad smołowych, Betonowe rzeźby, Bloczki be-
tonowe, Beton, Sklepienia betonowe, Masa betonowa prefabryko-
wana, Bloki wykonane z betonu do ochrony brzegów rzeki, Włazowe 
studzienki burzowe-betonowe struktury odpływowe, Deskowanie 
niemetalowe do betonu, Formy do betonu niemetalowe, Nagrobki 
z kamionki, betonu lub marmuru, Płyty betonowe, Skrzynki na kwia-
ty wykonane z  betonu, Podłogi betonowe, Pojemniki betonowe, 
Drewniane formy do betonu, Zaprawa betonowa wyważana, Pachoł-
ki betonowe, Beton zbrojony, Betonowe poidła dla ptaków, Figurki 
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z betonu, Panele betonowe, Beton ogniotrwały, Statuetki z kamienia, 
betonu lub marmuru, Rynny-betonowe konstrukcje ściekowe, Masy 
do użytku podczas produkcji betonu, Statuy z betonu, Piasek do użyt-
ku w przygotowywaniu betonu, Surowce do produkcji betonu, ujęte 
w  tej klasie, Włókna tkane niemetalowe do  betonu, Konstrukcyjne 
ścianki betonowe, Beton syntetyczny, Nagrobne płyty z  kamienia, 
betonu lub marmuru, Wyroby dekoracyjne z odlewów betonowych, 
Tablice wykonane z  betonu, Betonowe ściany oporowe, Pokrycia 
betonowe, Rzeźbione wyroby betonowe, Dzieła sztuki wykonane 
z kamienia, betonu lub marmuru, Figury z kamienia, betonu lub mar-
muru, Betonowe materiały strukturalne-okładziny powierzchniowe, 
37 Renowacja betonu, Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej 
poprzez wylewanie betonu, Kładzenie płytek, cegły lub bloczków 
betonowych w celach budowlanych, Naprawy betonu, Pompowanie 
i wyrównywanie betonu podczas budowy obiektów i budynków, Bu-
dowanie rusztowań, wykonywanie robót ziemnych lub konstrukcji 
betonowych, Usługi w zakresie prac betoniarskich, Wynajem maszyn 
do  mieszania betonu, Wynajem maszyn do  pompowania betonu, 
Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez formowanie 
betonu, Usługi czyszczenia powierzchni betonu, Budowa konstrukcji 
inżynierii wodno-lądowej poprzez kładzenie betonu, Wylewanie be-
tonu, Kruszenie betonu, Wznoszenie zbrojonych konstrukcji betono-
wych przy użyciu form ślizgowych lub wspinających, Prace związane 
z betonem-naprawa/konserwacja, 40 Formowanie betonu 

(111) 356781 (220) 2022 02 10 (210) 539728
(151) 2022 07 20 (441) 2022 03 21
(732) Thomas Concrete Group AB, Göteborg (SE)
(540) (znak słowny)
(540) THOMAS CONCRETE GROUP
(510), (511) 19 Słupy betonowe, Budowlane materiały betonowe 
umacniane tworzywami sztucznymi i  włóknem szklanym, Betono-
we elementy brukowe, Wymieszany beton wylewany na  miejscu, 
Betonowe elementy budowlane, Kamienie brukowe z  betonu, Po-
sążki z kamienia, betonu lub marmuru, Gotowe betonowe elementy 
budowlane, Betonowe rury, Betonowe płyty do nawierzchni drogo-
wych, Belki betonowe, Bloki wykonane z betonu do ochrony wybrze-
ża, Beton do odlewów, Ściany betonowe, Betonowe przewody, Lastry-
ko, Szalunki niemetalowe do  betonu, Mieszanka do  łatania betonu 
wykonana z zasad smołowych, Betonowe rzeźby, Bloczki betonowe, 
Beton, Sklepienia betonowe, Masa betonowa prefabrykowana, Bloki 
wykonane z betonu do ochrony brzegów rzeki, Włazowe studzienki 
burzowe-betonowe struktury odpływowe, Deskowanie niemetalo-
we do betonu, Formy do betonu niemetalowe, Nagrobki z kamienia, 
betonu lub marmuru, Płyty betonowe, Skrzynki na kwiaty wykonane 
z betonu, Podłogi betonowe, Pojemniki betonowe, Drewniane formy 
do betonu, Zaprawa betonowa wyważana, Pachołki betonowe, Beton 
zbrojony, Betonowe poidła dla ptaków, Figurki z betonu, Panele beto-
nowe, Beton ogniotrwały, Statuetki z kamienia, betonu lub marmuru, 
Rynny jako betonowe konstrukcje ściekowe, Masy do użytku podczas 
produkcji betonu, Statuy z betonu, Piasek do użytku w przygotowy-
waniu betonu, Surowce do produkcji betonu, ujęte w tej klasie, Włók-
na tkane niemetalowe do betonu, Konstrukcyjne ścianki betonowe, 
Beton syntetyczny, Płyty nagrobne z  kamienia, betonu lub marmu-
ru, Wyroby dekoracyjne z odlewów betonowych, Tablice wykonane 
z betonu, Betonowe ściany oporowe, Pokrycia betonowe, Rzeźbione 
wyroby betonowe, Dzieła sztuki wykonane z  kamienia, betonu lub 
marmuru, Figury z kamienia, betonu lub marmuru, Betonowe mate-
riały strukturalne-okładziny powierzchniowe, 37 Renowacja betonu, 
Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez wylewanie 
betonu, Kładzenie płytek, cegły lub bloczków betonowych w celach 
budowlanych, Naprawy betonu, Pompowanie i  wyrównywanie be-
tonu podczas budowy obiektów i budynków, Budowanie rusztowań, 
wykonywanie robót ziemnych lub konstrukcji betonowych, Usługi 
w  zakresie prac betoniarskich, Wynajem maszyn do  mieszania be-
tonu, Wynajem maszyn do pompowania betonu, Budowa konstruk-
cji inżynierii wodno-lądowej poprzez formowanie betonu, Usługi 
uszczelniania betonu, Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej 
poprzez kładzenie betonu, Wylewanie betonu, Kruszenie betonu, 
Wznoszenie zbrojonych konstrukcji betonowych przy użyciu form 
ślizgowych lub wspinających, Prace związane z  betonem-naprawa/
konserwacja, 40 Formowanie betonu 

(111) 356782 (220) 2022 02 10 (210) 539729
(151) 2022 07 20 (441) 2022 03 21
(732) Thomas Concrete Group AB, Göteborg (SE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Thomas CONCRETE GROUP
(540) 

(591) czarny, czerwony, szary, niebieski
(531) 29 01 14, 26 13 25, 27 05 01
(510), (511) 19 Słupy betonowe, Budowlane materiały betonowe 
umacniane tworzywami sztucznymi i  włóknem szklanym, Betono-
we elementy brukowe, Wymieszany beton wylewany na  miejscu, 
Betonowe elementy budowlane, Kamienie brukowe z  betonu, Po-
sążki z kamienia, betonu lub marmuru, Gotowe betonowe elementy 
budowlane, Betonowe rury, Betonowe płyty do nawierzchni drogo-
wych, Belki betonowe, Bloki wykonane z betonu do ochrony wybrze-
ża, Beton do odlewów, Ściany betonowe, Betonowe przewody, Lastry-
ko, Szalunki niemetalowe do  betonu, Mieszanka do  łatania betonu 
wykonana z zasad smołowych, Betonowe rzeźby, Bloczki betonowe, 
Beton, Sklepienia betonowe, Masa betonowa prefabrykowana, Bloki 
wykonane z betonu do ochrony brzegów rzeki, Włazowe studzienki 
burzowe-betonowe struktury odpływowe, Deskowanie niemetalo-
we do betonu, Formy do betonu niemetalowe, Nagrobki z kamienia, 
betonu lub marmuru, Płyty betonowe, Skrzynki na kwiaty wykonane 
z betonu, Podłogi betonowe, Pojemniki betonowe, Drewniane formy 
do betonu, Zaprawa betonowa wyważana, Pachołki betonowe, Be-
ton zbrojony, Betonowe poidła dla ptaków, Figurki z betonu, Panele 
betonowe, Beton ogniotrwały, Statuetki z kamienia, betonu lub mar-
muru, Rynny jako betonowe konstrukcje ściekowe, Masy do użytku 
podczas produkcji betonu, Statuy z betonu, Piasek do użytku w przy-
gotowywaniu betonu, Surowce do  produkcji betonu, ujęte w  tej 
klasie, Włókna tkane niemetalowe do betonu, Konstrukcyjne ścianki 
betonowe, Beton syntetyczny, Płyty nagrobne z  kamienia, betonu 
lub marmuru, Wyroby dekoracyjne z odlewów betonowych, Tablice 
wykonane z  betonu, Betonowe ściany oporowe, Pokrycia betono-
we, Rzeźbione wyroby betonowe, Dzieła sztuki wykonane z kamie-
nia, betonu lub marmuru, Figury z  kamienia, betonu lub marmuru, 
Betonowe materiały strukturalne-okładziny powierzchniowe, 37 
Renowacja betonu, Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej 
poprzez wylewanie betonu, Kładzenie płytek, cegły lub bloczków 
betonowych w  celach budowlanych, Naprawy betonu, Pompowa-
nie i wyrównywanie betonu podczas budowy obiektów i budynków, 
Budowanie rusztowań, wykonywanie robót ziemnych lub konstrukcji 
betonowych, Usługi w zakresie prac betoniarskich, Wynajem maszyn 
do  mieszania betonu, Wynajem maszyn do  pompowania betonu, 
Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez formowanie 
betonu, Usługi uszczelniania betonu, Budowa konstrukcji inżynierii 
wodno-lądowej poprzez kładzenie betonu, Wylewanie betonu, Kru-
szenie betonu, Wznoszenie zbrojonych konstrukcji betonowych przy 
użyciu form ślizgowych lub wspinających, Prace związane z betonem
-naprawa/konserwacja, 40 Formowanie betonu 

(111) 356783 (220) 2022 02 11 (210) 539761
(151) 2022 07 20 (441) 2022 03 21
(732) ORŁOWSKI TOMASZ TB TANIA BUDOWA, Zgierz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PERLITTECH
(510), (511) 19 Materiały budowlane niemetalowe, Kamień budow-
lany, Mineralne materiały budowlane, Niemetalowe elementy kon-
strukcyjne dla budownictwa, Budynki niemetalowe przenośne, 35 
Sprzedaż detaliczna i  hurtowa materiałów budowlanych, kamienia 
budowlanego, mineralnych materiałów budowlanych, niemetalo-
wych elementów konstrukcyjnych dla budownictwa oraz budynków 
niemetalowych przenośnych, w tym za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej i innych środków komunikacji, Pośrednictwo handlowe 
w sprzedaży detalicznej i hurtowej materiałów budowlanych, kamie-



Nr 48/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 49

nia budowlanego, mineralnych materiałów budowlanych, niemetalo-
wych elementów konstrukcyjnych dla budownictwa oraz budynków 
niemetalowych przenośnych, w tym za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej i  innych środków komunikacji, 37 Usługi w  zakresie 
budownictwa, Usługi instalacyjne w zakresie budownictwa, Naprawy 
w zakresie budownictwa, Usługi związane z konserwacją i utrzyma-
niem obiektów w  ich  pierwotnym stanie, 42 Projektowanie budyn-
ków, Architektura, Doradztwo architektoniczne, Planowanie urbani-
styczne, Opracowywanie projektów technicznych 

(111) 356784 (220) 2022 01 31 (210) 539251
(151) 2022 07 21 (441) 2022 03 28
(732) POLTEGOR-INSTYTUT  
INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) poltegor-instytut
(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 26 01 03, 26 11 03, 26 11 08, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 16 Dokumentacja prac naukowo-badawczych, doku-
mentacja projektowa, dokumentacja techniczna, wydawnictwa 
informacyjne, Publikacje drukowane branży geologicznej, hydro-
geologicznej, górnictwa odkrywkowego, 35 Pozyskiwanie danych 
do  komputerowych baz danych, systematyzacja komputerowych 
baz danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, komputerowe 
zarządzanie plikami, 37 Usługi w  zakresie wykonawstwa oraz kie-
rowania i  nadzorowania robót budowlanych zewnętrznych, prac 
geologicznych, prac hydrogeologicznych i  prac z  zakresie górnic-
twa odkrywkowego, Odwadnianie kopalń oraz budowli inżynier-
skich, Usługi budowlane w  zakresie infrastruktury technicznej, 
budownictwa drogowego i  kolejowego, inżynierii miejskiej, Usługi 
budowlane konstrukcyjne, Usługi z  zakresu ukształtowania tere-
nu oraz małej architektury, 41 Organizowanie szkoleń, seminariów, 
konferencji, kongresów oraz warsztatów edukacyjnych i kompeten-
cyjnych w  zakresie geologii, hydrogeologii, geotechniki, górnictwa 
odkrywkowego, ochrony środowiska, Usługi w zakresie wydawania 
i  udostępniania publikacji elektronicznych, 42 Usługi w  zakresie 
poszukiwań złóż w  dziedzinie przemysłu wydobywczego, Badania 
budowy geologicznej złóż oraz warunków występowania kopaliny, 
badania i projekty techniczne dotyczące hydrogeologii i remediacji 
wód, projektowanie ujęć wód podziemnych i powierzchniowych, ba-
danie jakości wód, usługi w zakresie modelowania złóż i przepływu 
wód, badania i projekty techniczne dotyczące geologii inżynierskiej 
i  geotechniki, laboratoria badawcze, badania i  projekty techniczne 
dotyczące technologii urabiania skał materiałem wybuchowym, ba-
dania i  projekty techniczne dotyczące optymalizacji robót wiertni-
czo-strzałowych, projekty i opracowania dotyczące kompleksowego 
zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców mineralnych, pro-
jekty rekultywacji terenów pogórniczych, pomiary GPS, miernictwo 
górnicze, mapowania i  inwentaryzacja terenu, badania i  projekty 
techniczne w  zakresie maszyn górniczych, Badania, projekty i  do-
bór taśm do przenośników taśmowych, Badania i projekty technicz-
ne dotyczące biotechnologii i  utylizacji odpadów, opracowywanie 
technologii utylizacji odpadów organicznych różnego pochodzenia, 
opracowywanie technologii wytwarzania preparatów do zastosowa-
nia w rolnictwie (na cele nawozowe i w żywieniu zwierząt), badania 
i projekty techniczne dotyczące termicznej i biologicznej konwersji 
surowców organicznych, opracowywanie strategii i  koncepcji wy-
korzystania odnawialnych źródeł energii na  poziomie regionalnym 
i  lokalnym, opracowywanie strategii i koncepcji w zakresie redukcji 
zużycia energii i  ograniczania emisji, prowadzenie badań i  analiz 
wspomagających rozwój ekologicznych źródeł energii, usługi pro-
gramowania dla potrzeb branży geologiczno – górniczej, projekto-
wanie interaktywnych serwisów mapowych, kartograficzna wizuali-
zacja danych, usługi w zakresie projektowania, doradztwa i ekspertyz 
oraz prac badawczych dotyczących środowiska naturalnego, Prowa-
dzenie usługowych prac badawczo-rozwojowych w  zakresie nauk 
przyrodniczych i nauk o ochronie naturalnego środowiska człowie-
ka, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, raporty i oceny w za-

kresie oddziaływania czynników na środowisko przyrodnicze, usługi 
projektowania oprogramowania komputerowego, usługi projekto-
wania systemów komputerowych, usługi projektowania stron i por-
tali internetowych, Usługi w dziedzinie geodezji i kartografii, budo-
wy baz danych systemów informacji przestrzennej, projektowania, 
budowy i  wdrażania systemów i  technologii geoinformatycznych, 
usługi w zakresie przygotowania dokumentacji geologicznych i hy-
drogeologicznych, badania mikrobiologiczne, badania chemiczne 

(111) 356785 (220) 2022 02 04 (210) 539452
(151) 2022 07 22 (441) 2022 03 28
(732) REKMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Magnice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MALOWANY LAS
(540) 

(591) czerwony
(531) 05 01 16, 27 05 01, 29 01 01, 26 04 04
(510), (511) 28 Zabawki drewniane, Zabawki wykonane z  drewna, 
Drewniane tablice edukacyjne, Drewniane liczydła 

(111) 356786 (220) 2022 02 10 (210) 539721
(151) 2022 07 20 (441) 2022 03 21
(732) Thomas Concrete Group AB, Göteborg (SE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Thomas BETON
(540) 

(591) czarny, niebieski, szary, czerwony
(531) 26 13 25, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 19 Słupy betonowe, Budowlane materiały betonowe 
umacniane tworzywami sztucznymi i  włóknem szklanym, Betono-
we elementy brukowe, Wymieszany beton wylewany na  miejscu, 
Betonowe elementy budowlane, Kamienie brukowe z  betonu, Po-
sążki z kamienia, betonu lub marmuru, Gotowe betonowe elementy 
budowlane, Betonowe rury, Betonowe płyty do nawierzchni drogo-
wych, Belki betonowe, Bloki wykonane z betonu do ochrony wybrze-
ża, Beton do odlewów, Ściany betonowe, Betonowe przewody, Lastry-
ko, Szalunki niemetalowe do  betonu, Mieszanka do  łatania betonu 
wykonana z zasad smołowych, Betonowe rzeźby, Bloczki betonowe, 
Beton, Sklepienia betonowe, Masa betonowa prefabrykowana, Bloki 
wykonane z betonu do ochrony brzegów rzeki, Włazowe studzienki 
burzowe-betonowe struktury odpływowe, Deskowanie niemetalo-
we do betonu, Formy do betonu niemetalowe, Nagrobki z kamienia, 
betonu lub marmuru, Płyty betonowe, Skrzynki na kwiaty wykonane 
z  betonu, Podłogi betonowe, Pojemniki betonowe, Drewniane for-
my do  betonu, Zaprawa betonowa wyważana, Pachołki betonowe, 
Beton zbrojony, Betonowe poidła dla ptaków, Figurki z betonu, Pa-
nele betonowe, Beton ogniotrwały, Statuetki z kamienia, betonu lub 
marmuru, Rynny jako betonowe konstrukcje ściekowe, Masy do użyt-
ku podczas produkcji betonu, Statuy z  betonu, Piasek do  użytku 
w  przygotowywaniu betonu, Surowce do  produkcji betonu, ujęte 
w  tej klasie, Włókna tkane niemetalowe do  betonu, Konstrukcyjne 
ścianki betonowe, Beton syntetyczny, Płyty nagrobne z  kamienia, 
betonu lub marmuru, Wyroby dekoracyjne z odlewów betonowych, 
Tablice wykonane z  betonu, Betonowe ściany oporowe, Pokrycia 
betonowe, Rzeźbione wyroby betonowe, Dzieła sztuki wykonane 
z kamienia, betonu lub marmuru, Figury z kamienia, betonu lub mar-
muru, Betonowe materiały strukturalne-okładziny powierzchniowe,  
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37 Renowacja betonu, Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej 
poprzez wylewanie betonu, Kładzenie płytek, cegły lub bloczków 
betonowych w  celach budowlanych, Naprawy betonu, Pompowa-
nie i wyrównywanie betonu podczas budowy obiektów i budynków, 
Budowanie rusztowań, wykonywanie robót ziemnych lub konstrukcji 
betonowych, Usługi w zakresie prac betoniarskich, Wynajem maszyn 
do  mieszania betonu, Wynajem maszyn do  pompowania betonu, 
Budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez formowanie 
betonu, Usługi uszczelniania betonu, Budowa konstrukcji inżynierii 
wodno-lądowej poprzez kładzenie betonu, Wylewanie betonu, Kru-
szenie betonu, Wznoszenie zbrojonych konstrukcji betonowych przy 
użyciu form ślizgowych lub wspinających, Prace związane z betonem
-naprawa/konserwacja, 40 Formowanie betonu 

(111) 356787 (220) 2022 01 21 (210) 538948
(151) 2022 07 18 (441) 2022 03 14
(732) INTER CARS MARKETING SERVICES  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Cząstków Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTO INTEGRATOR POWERED BY INTERCARS
(540) 

(591) biały, granatowy
(531) 26 01 12, 26 04 02, 26 04 10, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 12 Pojazdy, Urządzenia służące do poruszania się na  lą-
dzie, w  powietrzu lub wodzie, Pojazdy lądowe, Pojazdy drogowe 
do  transportu, Pojazdy dwukołowe, Silniki do  pojazdów lądowych, 
Pojazdy silnikowe, Pojazdy terenowe, Pojazdy użytkowe i  ich części 
konstrukcyjne, Przyczepy, Skutery, Samochody, Amortyzatory do sa-
mochodów, Dachy, Budy w samochodach, Nadwozia samochodów, 
Opony do samochodów, Podwozia samochodów, Przykrywy, Maski 
silnika samochodów, Łańcuchy do samochodów, Samochody osobo-
we, Samochody osobowe i części konstrukcyjne do nich, Samochody 
terenowe, Części konstrukcyjne do samochodów, Amortyzatory sta-
nowiące części zawieszenia pojazdów, Części karoserii do pojazdów, 
Części podwozia do  pojazdów drogowych, Podwozie, Koła do  sa-
molotów, Urządzenia do  ochrony przed kradzieżą do  pojazdów, 
Elektryczne systemy alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą 
stosowane w  pojazdach, Elektryczne urządzenia alarmowe zabez-
pieczające przed kradzieżą do  pojazdów, 35 Reklama, Zarządzanie 
w działalności handlowej, Administrowanie działalności handlowej, 
Organizowanie, przeprowadzanie i  nadzorowanie promocyjnych 
planów motywacyjnych, Usługi sprzedaży pojazdów i  części za-
miennych pojazdów, Prezentacja sprzedaży dla osób trzecich, Ad-
ministrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Promocja 
sprzedaży, Reklama i promocja sprzedaży dotyczące towarów i usług 
oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub 
drogą elektroniczną, Usługi pośrednictwa handlowego i doradztwa 
w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, Usługi rekla-
mowe dotyczące sprzedaży pojazdów silnikowych, Usługi reklamo-
we i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi w zakresie organizo-
wania pokazów towarów związane ze sprzedażą, Usługi w zakresie 
promocji sprzedaży, 36 Ubezpieczenia, Działalność finansowa, Ma-
jątek nieruchomy, Wycena Nieruchomości, Usługi wyceny nieru-
chomości, Usługi zarządzania nieruchomościami, usługi finansowe, 
Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w  ubezpieczeniach 
samochodowych, Ubezpieczenia, Ubezpieczenia dotyczące nieru-
chomości, Obciążanie hipoteką majątku i gruntu, 37 Naprawa i kon-
serwacja pojazdów i ich części, Naprawa pojazdów w ramach usług 
pomocy drogowej, Zakładanie i naprawa opon do pojazdów, Usługi 
instalacyjne części zamiennych do  pojazdów, alarmów, urządzeń 
klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, elektrycznych, systemów zabez-
pieczających, elementów wewnętrznych i  zewnętrznych pojazdów, 
Serwisowanie urządzeń, Serwisowanie, przegląd silników pojazdów, 
Obsługa i naprawa samochodów, Obsługa i naprawy pojazdów sil-
nikowych, Obsługa pojazdów, Obsługa samochodów, Instalacja, 

konserwacja i  naprawa maszyn, Konserwacja i  naprawa pojazdów 
silnikowych lądowych, Konserwacja lub naprawa pojazdów samo-
chodowych, Naprawa pojazdów mechanicznych, Naprawa pojaz-
dów silnikowych, Naprawa pojazdów, Usługi zabezpieczania przed 
korozją, Usługi zabezpieczania podwozia pojazdu przed korozją, 
Zabezpieczanie pojazdów przed korozją, Zabezpieczanie pojazdów 
silnikowych przed korozją, Serwisowanie pojazdów, Usługi warszta-
tów naprawy pojazdów, 39 Usługi rezerwacji w zakresie transportu, 
Usługi rezerwacji wizyt w warsztacie w zakresie konserwacji i napra-
wy pojazdów mechanicznych, Skomputeryzowane usługi w  zakre-
sie rezerwacji wizyt w warsztacie w zakresie konserwacji i naprawy 
pojazdów mechanicznych, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji 
w  zakresie transportu, Wynajem silnikowych pojazdów lądowych, 
Wynajem środków transportu, Wypożyczanie i wynajem pojazdów, 
Wynajem pojazdów lądowych, Wynajem ciężarówek i  przyczep, 
Wynajmowanie pojazdów silnikowych, Wypożyczanie samocho-
dów, 42 Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Usługi w  za-
kresie technologii informacyjnych, Usługi komputerowe w  postaci 
spersonalizowanych stron internetowych zawierających informacje 
zdefiniowane przez użytkownika, Zapewnianie niepobieralnego 
oprogramowania online, Udostępnianie online niepobieralnego 
oprogramowania do użytku w zarządzaniu bazami danych, Badania 
techniczne, Badania samochodów 

(111) 356788 (220) 2022 01 21 (210) 538949
(151) 2022 07 18 (441) 2022 03 14
(732) INTER CARS MARKETING SERVICES  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Cząstków Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTO INTEGRATOR
(540) 

(591) biały, granatowy
(531) 26 01 12, 26 04 02, 26 04 10, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 12 Pojazdy, Urządzenia służące do  poruszania się na  lą-
dzie, w  powietrzu lub wodzie, Pojazdy lądowe, Pojazdy drogowe 
do  transportu, Pojazdy dwukołowe, Silniki do  pojazdów lądowych, 
Pojazdy silnikowe, Pojazdy terenowe, Pojazdy użytkowe i  ich  części 
konstrukcyjne, Przyczepy, Skutery, Samochody, Amortyzatory do sa-
mochodów, Dachy, Budy w  samochodach, Nadwozia samochodów, 
Opony do  samochodów, Podwozia samochodów, Przykrywy, Maski 
silnika samochodów, Łańcuchy do samochodów, Samochody osobo-
we, Samochody osobowe i części konstrukcyjne do nich, Samochody 
terenowe, Części konstrukcyjne do samochodów, Amortyzatory sta-
nowiące części zawieszenia pojazdów, Części karoserii do pojazdów, 
Części podwozia do pojazdów drogowych, Podwozie, Koła do samo-
lotów, Urządzenia do  ochrony przed kradzieżą do  pojazdów, Elek-
tryczne systemy alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą stosowa-
ne w  pojazdach, Elektryczne urządzenia alarmowe zabezpieczające 
przed kradzieżą do pojazdów, 35 Reklama, Zarządzanie w działalności 
handlowej, Administrowanie działalności handlowej, Organizowanie, 
przeprowadzanie i nadzorowanie promocyjnych planów motywacyj-
nych, Usługi sprzedaży pojazdów i części zamiennych pojazdów, Pre-
zentacja sprzedaży dla osób trzecich, Administrowanie i organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, Promocja sprzedaży, Reklama i promo-
cja sprzedaży dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych 
za  pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, Usługi 
pośrednictwa handlowego i doradztwa w dziedzinie sprzedaży pro-
duktów i świadczenia usług, Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży 
pojazdów silnikowych, Usługi reklamowe i  promocyjne w  zakre-
sie sprzedaży, Usługi w  zakresie organizowania pokazów towarów 
związane ze  sprzedażą, Usługi w  zakresie promocji sprzedaży, 36 
Ubezpieczenia, Działalność finansowa, Majątek nieruchomy, Wycena 
Nieruchomości, Usługi wyceny nieruchomości, Usługi zarządzania 
nieruchomościami, usługi finansowe, Zarządzanie nieruchomościa-
mi, Pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, Ubezpiecze-
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nia, Ubezpieczenia dotyczące nieruchomości, Obciążanie hipoteką 
majątku i  gruntu, 37 Naprawa i  konserwacja pojazdów i  ich  części, 
Naprawa pojazdów w  ramach usług pomocy drogowej, Zakładanie 
i naprawa opon do pojazdów, Usługi instalacyjne części zamiennych 
do pojazdów, alarmów, urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, 
elektrycznych, systemów zabezpieczających, elementów wewnętrz-
nych i zewnętrznych pojazdów, Serwisowanie urządzeń, Serwisowa-
nie, przegląd silników pojazdów, Obsługa i  naprawa samochodów, 
Obsługa i  naprawy pojazdów silnikowych, Obsługa pojazdów, Ob-
sługa samochodów, Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Kon-
serwacja i  naprawa pojazdów silnikowych lądowych, Konserwacja 
lub naprawa pojazdów samochodowych, Naprawa pojazdów me-
chanicznych, Naprawa pojazdów silnikowych, Naprawa pojazdów, 
Usługi zabezpieczania przed korozją, Usługi zabezpieczania podwo-
zia pojazdu przed korozją, Zabezpieczanie pojazdów przed korozją, 
Zabezpieczanie pojazdów silnikowych przed korozją, Serwisowanie 
pojazdów, Usługi warsztatów naprawy pojazdów, 39 Usługi rezerwa-
cji w zakresie transportu, Usługi rezerwacji wizyt w warsztacie w za-
kresie konserwacji i  naprawy pojazdów mechanicznych, Skompute-
ryzowane usługi w zakresie rezerwacji wizyt w warsztacie w zakresie 
konserwacji i  naprawy pojazdów mechanicznych, Usługi informacji, 
doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Wynajem silnikowych 
pojazdów lądowych, Wynajem środków transportu, Wypożyczanie 
i wynajem pojazdów, Wynajem pojazdów lądowych, Wynajem cięża-
rówek i przyczep, Wynajmowanie pojazdów silnikowych, Wypożycza-
nie samochodów, 42 Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, 
Usługi w  zakresie technologii informacyjnych, Usługi komputerowe 
w  postaci spersonalizowanych stron internetowych zawierających 
informacje zdefiniowane przez użytkownika, Zapewnianie niepo-
bieralnego oprogramowania online, Udostępnianie online niepobie-
ralnego oprogramowania do użytku w zarządzaniu bazami danych, 
Badania techniczne, Badania samochodów 

(111) 356789 (220) 2022 02 03 (210) 539422
(151) 2022 07 22 (441) 2022 03 28
(732) SZYMULAŃSKI ZDZISŁAW M LS  IMPORT-EXPORT 
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE, Łukowe (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chutor Kozacki Hotel SPA
(540) 

(591) ciemnobrązowy, pomarańczowy
(531) 02 01 04, 02 01 08, 01 01 04, 26 01 03, 26 01 14, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne świadczo-
ne przez hotele, Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, Wy-
najem wakacyjnych miejsc noclegowych, Wynajmowanie sal na ze-
brania, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami 
i transportem, Rezerwacje miejsc w hotelach, Usługi barowe, Usługi 
recepcji na  potrzeby tymczasowego zakwaterowania-wydawanie 
kuczy, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania-zarzą-
dzanie przyjazdami i wyjazdami 

(111) 356790 (220) 2022 02 15 (210) 539894
(151) 2022 07 25 (441) 2022 04 04
(732) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RAP KONTENER
(510), (511) 9 Podcasty, Podcasty do  pobrania, Muzyka, filmy i  inne 
rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwa-
lone na nośnikach, Pliki multimedialne do pobrania, 25 Odzież, Na-
krycia głowy, 35 Produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamo-
wych, Produkcja nagrań wideo do  celów reklamowych, Produkcja 

materiałów reklamowych i  reklam, Reklama, 41 Nagrywanie i  pro-
dukcja nagrań dźwiękowych, Produkcja dzieł muzycznych w studio 
nagrań, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedial-
na i  usługi fotograficzne, Tworzenie, opracowywanie podcastów, 
Usługi dziennikarskie 

(111) 356791 (220) 2022 02 15 (210) 539895
(151) 2022 07 25 (441) 2022 04 04
(732) PAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ustrzyki Dolne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAMO OKNA I DRZWI
(540) 

(591) biały, granatowy, czerwony
(531) 26 01 18, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 6 Okna metalowe, Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony 
okienne, Okna dachowe metalowe, Okna aluminiowe, Klamki meta-
lowe do okien, Moskitiery metalowe, Fasady metalowe, Rolety me-
talowe, Rolety zewnętrzne metalowe, Metalowe parapety okienne, 
Metalowe drzwi przeciwpożarowe, Zewnętrzne drzwi metalowe, 
Metalowe drzwi przesuwne, Metalowe: szprosy, nawiewniki, 19 Okna 
niemetalowe, Okna dachowe nie z metalu, Niemetalowe drzwi, bra-
my, okna i osłony okienne, Moskitiery niemetalowe, Szyby okienne, 
Fasady niemetalowe, Niemetalowe rolety antywłamaniowe, Nieme-
talowe rolety zewnętrzne do okien, Niemetalowe parapety okienne, 
Niemetalowe drzwi przeciwpożarowe, Zewnętrzne drzwi, niemeta-
lowe, Drzwi niemetalowe, Drzwi przesuwne, niemetalowe, Nieme-
talowe: szprosy, nawiewniki, 20 Rolety okienne wewnętrzne, Klamki 
do okien niemetalowe, 35 Sprzedaż w sklepach, hurtowniach, sprze-
daż katalogowa, wysyłkowa i  na  podstawie zamówień telefonicz-
nych i internetowych następujących towarów: okna i drzwi, materia-
ły do produkcji i montażu okien i drzwi, wyroby metalowe, szklane 
i z tworzyw sztucznych, osprzęt do drzwi i okien, automaty i napędy 
do drzwi i okien, Prezentacja oferty handlowej w internecie, Usługi 
w zakresie reklamy i promocji, 37 Montaż drzwi i okien 

(111) 356792 (220) 2022 02 15 (210) 539896
(151) 2022 07 25 (441) 2022 04 04
(732) NL CLINIC PIERZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nl Clinic
(540) 

(531) 26 02 18, 27 05 01
(510), (511) 44 Usługi w  zakresie leczenia medycznego, Usługi 
w  zakresie badań lekarskich, Usługi w  zakresie analiz medycznych, 
Usługi lekarskie, Usługi klinik medycznych, Usługi diagnostyki me-
dycznej-testy i  analizy, Usługi chirurgii kosmetycznej i  plastycznej, 
Prowadzenie placówek medycznych, Kliniki medyczne, Doradztwo 
w zakresie immunologii, Doradztwo medyczne w zakresie ciąży, Chi-
rurgia kosmetyczna, Chirurgia plastyczna, Usługi kliniki dentystycz-
nej, Usługi ortodontyczne, Stomatologia kosmetyczna, Stomatologia 
z  sedacją, Usługi kosmetyczne, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej 
i plastycznej, Usługi ginekologiczne 

(111) 356793 (220) 2022 01 17 (210) 538789
(151) 2022 07 18 (441) 2022 03 14
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(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice-Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MARGARET
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, 
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo-
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme-
talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, 
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nie-
metalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia 
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla 
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, 
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, ele-
menty obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe 
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, 
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki 
podłogowe i  ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty nie-
metalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia 
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane, 
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe 
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity 
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, 
terakota, zaprawy budowlane, 35 Agencje importowo-eksporto-
we, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja 
materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozy-
skiwanie i  systematyzacja danych do  komputerowych baz danych, 
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wy-
szukiwanie informacji w  plikach komputerowych dla osób trzecich, 
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama 
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie 
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach da-
nych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług 
dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 
zgrupowanie na  rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie interne-
towej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów 
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budow-
lanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek 
ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części 
instalacji sanitarnych, instalacji i  aparatur sanitarnych, zgrupowanie 
na  rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy-
godnie oglądać i  kupować te towary w  sklepie lub hurtowni z  pro-
duktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami 
gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami 
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ścienny-
mi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, 
częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną 

(111) 356794 (220) 2022 01 17 (210) 538793
(151) 2022 07 18 (441) 2022 03 14
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice-Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MARMARIS
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane, 
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, 
materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalo-
we elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, 
pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalo-
we konstrukcje przykryć dachów, figurki i  posążki z  kamienia betonu 
lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji 
wentylacyjnych i  klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy 
kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy ob-
róbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane 
niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady nie-
metalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe 
i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi 
niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla bu-
downictwa, powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe 
dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe dla budownictwa, schody 
niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny 
kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota, zaprawy budowlane, 35 
Agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agen-
cje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe 

zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do kompu-
terowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub 
reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla 
osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w  komputerowych ba-
zach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów 
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatyczny-
mi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające 
nabywcy wygodnie oglądać i  kupować te towary na  stronie interne-
towej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów 
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budow-
lanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek 
ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części 
instalacji sanitarnych, instalacji i  aparatur sanitarnych, zgrupowanie 
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygod-
nie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami 
przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami gospodarstwa 
domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami kamieniarstwa, 
płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, pod-
łogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji 
sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną 

(111) 356795 (220) 2022 01 24 (210) 538982
(151) 2022 07 12 (441) 2022 03 07
(732) ANGEL POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) The Upper House
(510), (511) 36 Administrowanie nieruchomościami, Pośrednictwo 
w  obrocie nieruchomościami, Usługi w  zakresie zarządzania nieru-
chomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Organizacja najmu 
nieruchomości handlowych, Wynajem nieruchomości, Zapewnianie 
środków finansowych na  rozwój nieruchomości, Usługi związane 
z  majątkiem nieruchomym, Usługi zarządzania majątkiem nierucho-
mym dotyczące transakcji w  zakresie nieruchomości, Finansowanie 
projektów deweloperskich, Usługi w zakresie zakwaterowań, Zapew-
nianie stałego zakwaterowania, 37 Budownictwo, Budowa bloków 
mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych i  komercyjnych, 
Budowa budynków przeznaczonych na  zakwaterowanie wakacyjne, 
Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa domów, Budowa nie-
ruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości mieszkalnych, 
Budowa parkingów wielopoziomowych, Budowa prywatnych budyn-
ków mieszkalnych, Budowanie domów, Budowanie nieruchomości, 
Budownictwo mieszkaniowe, Doradztwo inżynieryjne [budownic-
two], Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego i budynków, 
Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Konstrukcja budynków, 
Konstrukcja i  naprawa budynków, Konstruowanie budynków miesz-
kalnych i handlowych, Usługi budowlane w zakresie budynków miesz-
kalnych, 41 Organizowanie konferencji, wystaw i  konkursów, Usługi 
sportowe i w zakresie fitnessu, Organizacja widowisk, Organizowanie 
balów, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla eduka-
cji, rozrywki, sportu i  kultury, Imprezy kulturalne, Imprezy taneczne, 
Nocne kluby, Organizacja i prowadzenie balów, Organizacja i przepro-
wadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i  przeprowadzanie 
konkursów piękności, Organizacja konkursów muzycznych, Organi-
zacja przyjęć, Organizowanie i  prezentowanie pokazów rozrywko-
wych dotyczących stylu i mody, Organizowanie imprez muzycznych, 
Organizowanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez tanecz-
nych, Organizowanie imprez w  celach kulturalnych, rozrywkowych 
i  sportowych, Organizowanie rozrywki, Organizowanie społecznych 
imprez sportowych i kulturalnych, Prowadzenie konkursów piękności, 
Sport i fitness, Zapewnianie sal balowych, Przedszkola, Udostępnianie 
obiektów i  sprzętu rozrywkowego w  hotelach, Usługi rozrywkowe 
świadczone przez hotele, 43 Krótkoterminowy wynajem przestrze-
ni biurowej, Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], Udostępnianie 
obiektów i sprzętu na targi i wystawy, Udostępnianie obiektów i sprzę-
tu na  konferencje, wystawy i  spotkania, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu na zjazdy, Udostępnianie obiektów i sprzętu wystawiennicze-
go w hotelach, Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, Udostępnia-
nie pomieszczeń i  urządzeń na  posiedzenia zarządu, Udostępnianie 
sal konferencyjnych, Usługi w zakresie zapewniania obiektów na spo-
tkania, Wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, Wynajmo-
wanie sal konferencyjnych, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowa-
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nie wakacyjne i turystyczne, Świadczenie usług przez hotele i motele, 
Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Biura zakwaterowania 
[hotele, pensjonaty], Rezerwacje miejsc w hotelach, Udostępnianie in-
formacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, Usługi hotelowe, 
Hotelowe usługi kateringowe, Usługi hotelowe dla uprzywilejowa-
nych klientów, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w  do-
mach i  mieszkaniach, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, 
Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajem pokoi jako 
tymczasowego zakwaterowania, Usługi w  zakresie zakwaterowania, 
Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi obiektów gościn-
nych [zakwaterowanie], Usługi biur zakwaterowania, Udostępnianie 
zakwaterowania tymczasowego, Tymczasowe zakwaterowanie, Re-
zerwacja zakwaterowania, 45 Usługi dozorcze [concierge] 

(111) 356796 (220) 2022 01 24 (210) 539008
(151) 2022 07 08 (441) 2022 03 07
(732) AZORINHOME A&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Rokicka-Kolonia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VENUS pl
(540) 

(591) złoty, czarny, biały
(531) 17 02 01, 27 05 01, 29 01 14, 26 11 03, 26 11 08
(510), (511) 14 Biżuteria, Bransoletki [biżuteria], Kolczyki, Naszyjniki, 
Pierścionki, Zawieszki [biżuteria], Zegarki 

(111) 356797 (220) 2022 01 24 (210) 539013
(151) 2022 07 11 (441) 2022 03 07
(732) ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNIKÓW JASTRZĘBSKIEJ  
SPÓŁKI WĘGLOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA BUDRYK, Ornontowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zzg JSW S A 
(540) 

(591) biały, czarny, czerwony, zielony
(531) 15 07 09, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 41 Organizowanie spotkań integracyjnych dla członków 
związku zawodowego, Organizowanie kursów szkoleniowych, Or-
ganizowanie i  prowadzenie konferencji, kongresów, szkoleń, semi-
nariów, zjazdów i  sympozjów dotyczących ochrony miejsc pracy, 
ochrony warunków pracy i  płacy, Organizowanie konkursów w  ce-
lach edukacyjnych lub rozrywkowych, Publikowanie dydaktycznych 
materiałów edukacyjnych 

(111) 356798 (220) 2022 02 09 (210) 539670
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) WIMA SPÓŁKA JAWNA JÓZEFCZYK SZPUNAR, Sonina (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WIMA
(510), (511) 7 Świdry ziemne, Świdry [maszyny], Świdry wiertnicze 
[części maszyn], Świdry do  użytku z  narzędziami elektrycznymi, 
Świdry sterowalne do  przemieszczania ziemi, Piły [maszyny], Piły 
elektryczne, Piły tarczowe, Piły silnikowe, Piły wyrzynarki, Piły ręcz-
ne silnikowe, Elektryczne piły łańcuchowe, Dmuchawy powietrzne, 
Dmuchawy [maszyny], Odkurzacze, Odkurzacze do  celów przemy-
słowych, Odkurzacze do czyszczenia powierzchni, Bruzdownice [ob-
rabiarki], Frezarki, Nożyce elektryczne, Pilarki do drewna, Pompy mu-

łowe, Pompy, Pompy hydrauliczne, Pompy tłoczące, Pompy wodne, 
Silnikowe pompy wodne, Elektryczne pompy wodne, Przecinaki za-
silane prądem, Precyzyjne przecinaki [maszyny], Spawarki elektrycz-
ne, Spawarki, Szlifierki, Szlifierki precyzyjne, Szlifierki obrotowe, Szli-
fierki kątowe, Szlifierki tarczowe, Strugi kątniki [maszyny], Wiertarki, 
Wiertarki udarowe, Ręczne wiertarki elektryczne, Frezarko-wiertarki, 
Wiertarki elektryczne, Wiertła do  wiertarek elektrycznych, Piły wy-
rzynarki z napędem elektrycznym, Zgrzewarki punktowe, Zgrzewar-
ki do  plastiku [Elektryczne-] [pakowanie], Elektryczne zgrzewarki 
do tworzyw sztucznych [pakowanie] 

(111) 356799 (220) 2022 03 07 (210) 540678
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 11
(732) WHITE STAR POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GATSBY WARSAW
(510), (511) 41 Prowadzenie dyskotek, Usługi związane z  organiza-
cją i  obsługą dyskotek, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Usługi 
rozrywkowe świadczone w dyskotekach, Usługi rozrywkowe świad-
czone w klubach nocnych, Usługi klubów [dyskotek], Usługi klubów 
nocnych, Usługi klubów nocnych [rozrywka], Organizowanie imprez 
kulturalnych i rozrywkowych, Usługi związane z organizacją imprez 
karaoke, Organizowanie imprez tanecznych, Organizowanie wido-
wisk muzycznych, Usługi w zakresie klubów tańca, 43 Prowadzenie 
restauracji, kawiarni, kantyn, pubów, barów, barów przekąskowych, 
barów sałatkowych, barów szybkiej obsługi, bufetów, stołówek, 
Usługi gastronomiczne i  cateringowe, Przygotowywanie potraw 
na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, Dostarczanie 
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Prowadzenie sie-
ci punktów gastronomicznych na zasadzie franczyzy, Organizowanie 
przyjęć okolicznościowych, Wynajmowanie sal na  eventy, imprezy, 
posiedzenia, bale, koncerty, konferencje, pokazy, wystawy 

(111) 356800 (220) 2022 03 07 (210) 540680
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 11
(732) WHITE STAR POLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GATSBY WARSAW
(540) 

(591) złoty, biały
(531) 26 11 03, 26 11 08, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 41 Prowadzenie dyskotek, Usługi związane z  organiza-
cją i  obsługą dyskotek, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Usługi 
rozrywkowe świadczone w dyskotekach, Usługi rozrywkowe świad-
czone w klubach nocnych, Usługi klubów [dyskotek], Usługi klubów 
nocnych, Usługi klubów nocnych [rozrywka], Organizowanie imprez 
kulturalnych i rozrywkowych, Usługi związane z organizacją imprez 
karaoke, Organizowanie imprez tanecznych, Organizowanie wido-
wisk muzycznych, Usługi w zakresie klubów tańca, 43 Prowadzenie 
restauracji, kawiarni, kantyn, pubów, barów, barów przekąskowych, 
barów sałatkowych, barów szybkiej obsługi, bufetów, stołówek, 
Usługi gastronomiczne i  cateringowe, Przygotowywanie potraw 
na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, Dostarczanie 
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Prowadzenie sie-
ci punktów gastronomicznych na zasadzie franczyzy, Organizowanie 
przyjęć okolicznościowych, Wynajmowanie sal na  eventy, imprezy, 
posiedzenia, bale, koncerty, konferencje, pokazy, wystawy 
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(111) 356801 (220) 2022 01 17 (210) 538783
(151) 2022 07 18 (441) 2022 03 14
(732) JĘSIAK ROBERT P P H U PLANTIS, Łódź (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(531) 26 01 06, 26 02 03
(510), (511) 1 Produkty chemiczne do  wody akwariowej inne niż 
farmaceutyki, Środki do uzdatniania wody w akwariach, Środki che-
miczne do stosowania w akwariach 

(111) 356802 (220) 2022 01 17 (210) 538787
(151) 2022 07 14 (441) 2022 03 07
(732) ENERGOSERWIS KLESZCZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESK ENERGOSERWIS KLESZCZÓW
(540) 

(591) pomarańczowy, niebieski
(531) 26 04 07, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 37 Usługi w  zakresie wykonywania budowlanych robót 
specjalistycznych i usług w branży elektrycznej, AKPiA i teletechnicz-
nej w zakresie obiektów liniowych i rozdzielczych, linii elektroener-
getycznych, instalacji elektrycznych i  teletechnicznych, systemów 
teleinformatycznych, linii światłowodowych, prowadzenia prac po-
miarowych i rozruchowych, w części wykonywanie prac ogólnobu-
dowlanych w zakresie modernizacji obiektów liniowych i kubaturo-
wych, 39 Usługi w zakresie przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej 

(111) 356803 (220) 2022 01 07 (210) 538504
(151) 2022 06 22 (441) 2022 03 07
(732) STAWOWIAK OSKAR, Niepołomice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOSMETYCZNA KUCHNIA
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kremy do twarzy i do ciała, emulsje do twa-
rzy i  do  ciała, płyny do  twarzy i  do  ciała, żele do  twarzy i  do  ciała, 
pianki do twarzy i do ciała, oliwki i balsamy do skóry, Środki do my-
cia i kąpieli: mydła toaletowe, mydła w płynie, płatki mydlane, żele 
i  płyny, pudry, Środki do  mycia i  pielęgnacji stóp, Środki do  mycia 
i pielęgnacji włosów: szampony, balsamy, odżywki, kremy, emulsje, 
płyny, żele, pianki, Środki perfumeryjne: perfumy, Wody toaletowe 
i  kolońskie, dezodoranty osobiste i  antyperspiranty, Olejki eterycz-
ne, Środki do  makijażu, demakijażu i  malowania: twarzy, ust, oczu, 
brwi, paznokci, fluidy, pudry, Środki do  higieny intymnej zawarte 
w tej klasie, Środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem 
ultrafioletowym, Środki samoopalające, Preparaty do depilacji, Pudry 
higieniczne zawarte w  tej klasie, Odświeżacze do  ust, odświeżacze 
do ust w aerozolu, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej: pasty, 
płyny, nitki czyszczące, Środki do  i  po  goleniu: kremy, pianki, żele, 
balsamy, Proszki do prania, płyny do prania, płyny do mycia naczyń, 
proszki do szorowania, płyny do mycia podłóg, płyny do mycia okien, 
41 Kursy szkoleniowe, kursy instruktażowe w zakresie odchudzania, 
kursy szkoleniowe związane z  medycyną, kursy korespondencyjne 
dotyczące gotowania, kursy szkoleniowe z  zakresu zdrowia, kursy 
edukacyjne w  dziedzinie branży turystycznej, kursy szkoleniowe 

w  zakresie planowania strategicznego związanego z  reklamą, pro-
mocją, marketingiem i biznesem, warsztaty do celów rekreacyjnych, 
warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, 
warsztaty w celach kulturalnych, produkcja nagrań audio i video oraz 
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, usługi szkoleniowe 
dotyczące marketingu w  handlu detalicznym, usługi edukacyjne 
i instruktażowe, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, 43 
Doradztwo kulinarne, usługi doradcze w  zakresie sztuki kulinarnej, 
przedstawianie informacji w zakresie gotowania za pośrednictwem 
strony internetowej, herbaciarnie, usługi herbaciarni 

(111) 356804 (220) 2022 02 09 (210) 539669
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) TREND SPIRITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WAWEL
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wódka, Likiery, 
Whisky, Rum, Brandy, Gin, Wino, Napoje spirytusowe z agawy zgodne 
ze specyfikacją chronionego oznaczenia geograficznego „Tequila” 

(111) 356805 (220) 2022 01 14 (210) 538740
(151) 2022 07 15 (441) 2022 03 14
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA EKOWODROL 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EkoMonitor
(540) 

(591) biały, niebieski, zielony
(531) 26 04 07, 26 11 01, 26 11 13, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 9 Programy komputerowe, urządzenia do sterowania i mo-
nitorowana instalacji wodnych, sanitarnych i  ściekowych, 37 Usługi 
w zakresie instalowania, konserwacji i naprawy systemów komputero-
wych do sterowania, monitorowania i nadzorowania procesów zwią-
zanych z ochroną środowiska, 42 Usługi w zakresie instalacji, aktuali-
zacji i konserwacji oprogramowania komputerowego do sterowania, 
monitorowania i  nadzorowania procesów związanych z  gospodarką 
wodno-ściekową i  ochroną środowiska, usługi w  zakresie analiz sys-
temów komputerowych związanych z  gospodarką wodno-ściekową 
i  ochroną środowiska, usługi doradcze oraz ekspertyzy inżynieryjne 
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska, Usługi 
w zakresie projektowanie systemów komputerowych do sterowania, 
monitorowania i  nadzorowania oraz ochrony procesów związanych 
z gospodarką wodno-ściekową i ochroną środowiska 

(111) 356806 (220) 2022 01 20 (210) 538887
(151) 2022 07 12 (441) 2022 03 07
(732) Inalca Societa per Azioni, Castelvetro di Modena (IT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INALCA POLAND
(540) 

(591) czerwony, biały, beżowy, zielony
(531) 03 04 01, 03 04 04, 03 04 05, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne 

(111) 356807 (220) 2022 01 28 (210) 539192
(151) 2022 07 11 (441) 2022 03 07



Nr 48/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 55

(732) FORUM MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zaufany terapeuta PATRONAT: charaktery
(540) 

(591) czarny, szary, czerwony
(531) 27 05 01, 29 01 13, 26 01 02, 26 01 03
(510), (511) 35 Usługi w zakresie oceny podmiotów gospodarczych, 
Biznesowe oceny i  wyceny w  sprawach handlowych, Dostarczanie 
informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowej, 
Dostarczanie informacji handlowych, Dostarczanie informacji mar-
ketingowych za pośrednictwem stron internetowych, 38 Zapewnia-
nie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, Zapewnianie do-
stępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu 
do platform i portali w Internecie, Usługi telekomunikacyjne świad-
czone za pośrednictwem platform i portali internetowych, 44 Usługi 
terapeutyczne, Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia 
dolegliwości medycznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego 
łagodzenia dolegliwości medycznych, Usługi psychologów, Bada-
nia psychologiczne, Porady psychologiczne, Doradztwo psycholo-
giczne, Konsultacje psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne, 
Przeprowadzanie testów psychologicznych, Sporządzanie raportów 
psychologicznych, Zapewnianie leczenia psychologicznego, Udzie-
lanie informacji z zakresu psychologii, Usługi w zakresie oceny psy-
chologicznej, Usługi w zakresie oceny osobowości [usługi w zakresie 
zdrowia psychicznego], Dostarczanie informacji z  dziedziny opieki 
zdrowotnej za  pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Do-
starczanie informacji dotyczących zdrowia 

(111) 356808 (220) 2022 01 28 (210) 539193
(151) 2022 07 11 (441) 2022 03 07
(732) PKP ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540) 
(540) 

(591) zielony, jasnozielony
(531) 26 01 01, 26 01 16, 29 01 12
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, Energia elek-
tryczna, Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, 9 Fotowol-
taiczne moduły słoneczne, Panele słoneczne, Baterie słoneczne, Panele 
słoneczne do  wytwarzania energii elektrycznej, Kolektory słoneczne 
do wytwarzania energii elektrycznej, Ogniwa słoneczne do wytwarzania 
energii elektrycznej, Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania pro-
mieniowania słonecznego na energię elektryczną, Fotowoltaiczne urzą-
dzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecz-
nej, Przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, 
Akumulatory energii fotowoltaicznej, Falowniki fotowoltaiczne, Komórki 
fotowoltaiczne, Moduły fotowoltaiczne, Instalacje fotowoltaiczne do wy-
twarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Urządzenia 
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Maszyny do rozpro-
wadzania energii elektrycznej, Przyrządy do pomiaru energii elektrycz-
nej, Urządzenia do monitorowania zużycia energii elektrycznej, Aparatu-
ra i  urządzenia do  przekształcania energii elektrycznej, Aparatura 
i urządzenia do przewodzenia energii elektrycznej, Aparatura i urządze-

nia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Urządzenia i przyrzą-
dy do regulacji dystrybucji energii elektrycznej, 16 Artykuły papiernicze 
do pisania, Biuletyny informacyjne, Broszury, Czasopisma fachowe, Cza-
sopisma [periodyki], Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane ra-
porty z badań, Kalendarze, Kalendarze drukowane, Kalendarze ścienne, 
Kalendarze spotkań [agendy], Kartki do korespondencji, Kartki do noto-
wania, Koperty, Książki, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i in-
struktażowe (z wyjątkiem aparatów), Naklejki, Notesy, Notatniki, Papier 
firmowy, Papierowe artykuły piśmienne, Periodyki [czasopisma], Periody-
ki drukowane, Podręczniki, Podręczniki edukacyjne, Papierowe wyroby 
promocyjne, Podręczniki instruktażowe, Poradniki [podręczniki], Pro-
spekty, Przyrządy do pisania, Przylepne kartki na notatki, Terminarze, 35 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Administrowanie doty-
czące marketingu, Administrowanie konkursami w celach reklamowych, 
Administrowanie programami członkowskimi, Analiza cen, Analiza da-
nych biznesowych, Analiza danych statystycznych z badań rynku, Bada-
nia rynkowe, Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe dotyczące 
finansowania rozwoju, Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Do-
radztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, 
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, 
Gromadzenie danych, Gromadzenie informacji dla firm, Opracowywanie 
statystyk biznesowych i informacji handlowych, Organizowanie i prowa-
dzenie targów i wystaw w celach handlowych, Organizowanie i prowa-
dzenie targów i wystaw w celach reklamowych, Organizowanie i prowa-
dzenie spotkań biznesowych, Organizowanie i  przeprowadzanie 
wydarzeń promocyjnych, Organizowanie targów handlowych, Produk-
cja nagrań wideo do celów reklamowych, Prognozy i analizy ekonomicz-
ne, Publikacja treści reklamowych, Publikowanie materiałów i  tekstów 
reklamowych, Reklama, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
i  promocyjnych, Udostępnianie informacji biznesowych dla przedsię-
biorstw, Udostępnianie informacji na  temat działalności gospodarczej, 
Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, 
Usługi konsultacyjne w  zakresie działalności gospodarczej dotyczące 
produkcji, Usługi public relations, Usługi reklamowe, Usługi w zakresie 
informacji handlowej, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, 
usług, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 36 Sponsoro-
wanie imprez kulturalnych, Sponsorowanie i patronat finansowy, Admi-
nistrowanie funduszami i inwestycjami, Administrowanie inwestycjami, 
Zarządzanie inwestycjami, Analiza inwestycyjna, Informacje inwestycyj-
ne, Monitorowanie wyników inwestycji, Usługi doradcze związane z in-
westycjami, Usługi doradcze związane z pozyskiwaniem i wykorzystywa-
niem funduszy publicznych, Finansowe i  inwestycyjne usługi 
konsultacyjne, Finansowanie inwestycji budowlanych, Pozyskiwanie in-
westycji finansowych, Opieka nad inwestycjami, Finansowanie inwesty-
cji, Doradztwo inwestycyjne, Inwestycje przemysłowe, Organizowanie 
inwestycji, Usługi administracyjne w zakresie inwestycji, Usługi w zakre-
sie zarządzania inwestycjami, 38 Agencje informacyjne, Elektroniczna 
transmisja danych, Emisja filmów za pośrednictwem internetu, Nadawa-
nie programów za pośrednictwem internetu, Podcasting, Przekazywanie 
informacji i danych za pośrednictwem usług online i internetu, Przesyła-
nie webcastów, Przesyłanie wiadomości, Przesyłanie danych za pośred-
nictwem telekomunikacji, Telekonferencje, Telekonferencje audio, Usługi 
agencji prasowych, Usługi elektronicznej transmisji danych, Zapewnianie 
dostępu do danych za pośrednictwem internetu, Zapewnianie dostępu 
do  baz danych online, Zapewnianie dostępu do  forów internetowych, 
Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, 39 Trans-
port kolejowy, Transport pasażerski koleją, Transport towarów koleją, 
Rezerwacja biletów kolejowych, Dostawa towarów drogą kolejową, Usłu-
gi transportu kolejowego pasażerskiego, Organizowanie transportu ko-
lejowego pasażerów, Usługi kolejowego transportu towarowego, Rezer-
wacja miejsc na  transport kolejowy, Usługi w  zakresie organizowania 
transportu kolejowego, Usługi w  zakresie dystrybucji ładunków drogą 
kolejową, Organizowanie transportu pasażerskiego drogą powietrzną, 
morską oraz koleją, Organizowanie biletów lotniczych, biletów rejso-
wych i biletów kolejowych, Usługi w zakresie dostarczania informacji do-
tyczących transportu kolejowego, Organizowanie przewozu pasażerów 
drogą lądową, morską, powietrzną i koleją, Dystrybucja i przesyłanie prą-
du elektrycznego, 41 Edukacja i szkolenia w dziedzinie inżynierii, Eduka-
cja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, Kursy szkole-
niowe w zakresie badań i rozwoju, Kursy szkoleniowe związane z analizą 
systemów, Kursy szkoleniowe w zakresie inżynierii, Nauczanie i szkolenia, 
Nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii infor-
macyjnej, Nauczanie na temat ekologii, Organizacja i przeprowadzanie 
imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kultu-
ralnych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organi-
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zacja konferencji edukacyjnych, Organizacja konkursów edukacyjnych, 
Organizacja przyjęć, Organizacja seminariów, Organizacja szkoleń, Orga-
nizacja webinariów, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, Orga-
nizacja wystaw w  celach edukacyjnych, Organizowanie i  prowadzenie 
kongresów, Organizowanie i  prowadzenie wykładów oraz warsztatów, 
Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, Orga-
nizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, Organizo-
wanie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, Organizowa-
nie konferencji i  seminariów związanych z  biznesem, Organizowanie 
rozrywki, Organizowanie konferencji, Organizowanie zjazdów w celach 
szkoleniowych, Organizowanie zjazdów w celach biznesowych, Produk-
cja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Produkcja filmów w ce-
lach edukacyjnych, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multi-
medialna i usługi fotograficzne, Produkcja prezentacji audiowizualnych, 
Prowadzenie imprez edukacyjnych, Prowadzenie imprez kulturalnych, 
Prowadzenie imprez rozrywkowych, Prowadzenie konferencji bizneso-
wych, Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Prowadzenie kursów, Pro-
wadzenie kursów edukacyjnych z  zakresu nauk ścisłych, Prowadzenie 
seminariów i kongresów, Publikowanie książek, czasopism, Wydawanie 
biuletynów, Wydawanie czasopism, Wydawanie czasopism i  książek 
w postaci elektronicznej, Wydawanie gazet, Wydawanie nagród eduka-
cyjnych, Wydawanie katalogów, Wydawanie prospektów, Usługi w  za-
kresie edukacji i nauczania, Usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biz-
nesowej, Usługi konsultacyjne związane z edukacją inżynieryjną, Usługi 
kształcenia praktycznego, Usługi edukacyjne związane z biznesem, Usłu-
gi edukacyjne i instruktażowe, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sporto-
we, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z bhp, Usługi edukacyjne 
i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, Usłu-
gi edukacyjne dotyczące przemysłu, Udostępnianie publikacji elektro-
nicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie elektronicznych publi-
kacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie 
materiałów egzaminacyjnych i testów, Udostępnianie kursów instrukta-
żowych wspomaganych komputerowo, Udostępnianie kursów kore-
spondencyjnych, Udostępnianie informacji na temat kongresów, Szkole-
nie w zakresie inżynierii, Szkolenia dotyczące elektroniki, 42 Testowanie 
i  kontrola jakości, Badania naukowe, Badania przemysłowe, Badania 
przemysłowe dotyczące transportu, Badania naukowe i technologiczne 
dotyczące transportu, Usługi konsultacji i  informacji w zakresie badań 
naukowych, przemysłowych, kontroli jakości, Doradztwo w  zakresie 
oszczędności energii, Projektowanie i  opracowywanie oprogramowa-
nia do  sterowania, regulacji i  monitorowania systemów energii odna-
wialnej, Udzielanie informacji związanych z badaniami i opracowaniami 
projektów technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych źró-
deł energii, Prowadzenie badań i  opracowywanie projektów technicz-
nych związanych z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, Spo-
rządzanie projektów i  opracowywanie systemów fotowoltaicznych, 
Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, Usługi badawcze w zakresie 
ochrony środowiska, Doradztwo w zakresie ograniczenia emisji CO2 

(111) 356809 (220) 2022 01 18 (210) 538803
(151) 2022 07 18 (441) 2022 03 14
(732) SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRUFLEE TŁUSZCZ CHRONIONY Z POLIFENOLAMI DLA KRÓW 
MLECZNYCH
(540) 

(591) biały, brązowy
(531) 26 04 02, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Kosmetyki dla zwie-
rząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, 31 Karmy i pasze dla zwierząt, 
Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i  leśne, Przynęta, 
niesztuczna, Ściółka dla zwierząt, Artykuły jadalne do żucia dla zwie-
rząt, Artykuły spożywcze dla cieląt, Artykuły spożywcze dla kurcza-
ków, Artykuły spożywcze dla świń, Artykuły spożywcze zawierające 
fosforan służące do karmienia zwierząt, Białko słodowe dla zwierząt 

inne niż do  celów medycznych, Artykuły spożywcze dla zwierząt 
gospodarskich, Artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych, Pasze 
zbożowe dla zwierząt 

(111) 356810 (220) 2022 01 19 (210) 538855
(151) 2022 07 13 (441) 2022 03 07
(732) WEBTALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WebTalk DigitalFirst
(540) 

(591) granatowy, szary
(531) 24 17 04, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 35 Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Doradztwo 
w  dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo 
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Pozyskiwanie da-
nych do komputerowych baz danych, Komputerowe zarządzanie plika-
mi, Obróbka tekstów, Prezentowanie produktów w mediach dla celów 
sprzedaży detalicznej, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, 
Reklama on-line z a pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama ze-
wnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rozpowszechnianie 
reklam, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Sta-
tystyczne zestawienia, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie 
materiałów reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi public rela-
tions, Wynajem czasu reklamowego we  wszystkich środkach przeka-
zu, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wyszukiwanie informacji 
w plikach komputerowych dla osób trzecich, 41 Fotografia, Organizo-
wanie konkursów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, Organi-
zowanie loterii, Pisanie scenariuszy: publikowanie tekstów innych niż 
teksty reklamowe, Usługi gier oferowane w systemie on-line za pośred-
nictwem sieci komputerowej, Usługi rozrywkowe 

(111) 356811 (220) 2022 02 01 (210) 539341
(151) 2022 07 21 (441) 2022 03 28
(732) NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DIZZY
(510), (511) 30 Lody spożywcze, lody na patyku, desery lodowe, rola-
dy lodowe, torty lodowe, lody w kuwetach, sorbety, szerbety, konfek-
cja lodowa 

(111) 356812 (220) 2022 02 01 (210) 539355
(151) 2022 07 21 (441) 2022 03 28
(732) NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SHARK
(510), (511) 30 Lody spożywcze, lody na patyku, desery lodowe, rola-
dy lodowe, torty lodowe, lody w kuwetach, sorbety, szerbety, konfek-
cja lodowa 

(111) 356813 (220) 2022 02 02 (210) 539364
(151) 2022 07 21 (441) 2022 03 28
(732) INSTYTUT BADAWCZO-ROZWOJOWY BIOGENED  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DERMEDIC
(510), (511) 3 Kosmetyki: preparaty do ochrony, pielęgnacji i upiększa-
nia skóry twarzy, ciała, rąk i stóp, warg oraz paznokci, Mydła i preparaty 
myjące, Artykuły perfumeryjne, Olejki eteryczne, Środki do mycia, ukła-
dania, pielęgnacji, upiększania i  koloryzacji włosów, Środki do  czysz-
czenia zębów i  higieny jamy ustnej, 5 Produkty farmaceutyczne, we-
terynaryjne i  sanitarne, Preparaty doustne zawierające mikro -i/lub 
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makroelementy i/lub witaminy i/lub substancje wspomagające procesy 
metaboliczne w organizmach ludzi i zwierząt, Dermokosmetyki o dzia-
łaniu leczniczym, Substancje dietetyczne dla celów leczniczych, Plastry 
i  materiały opatrunkowe, Antyseptyki i  środki odkażające, 35 Usługi 
sprzedaży detalicznej i hurtowej prowadzonej tradycyjnie w sklepach/ 
hurtowniach oraz on-line przez internet lub inne środki komunikacji, te-
lesprzedaż, sprzedaż bezpośrednia kosmetyków, preparatów do ochro-
ny, pielęgnacji i  upiększania skóry twarzy, ciała, rąk i  stóp, warg oraz 
paznokci, mydła i  preparatów myjących, artykułów perfumeryjnych, 
olejków eterycznych, środków do mycia, układania, pielęgnacji, upięk-
szania i  koloryzacji włosów, środków do  czyszczenia zębów i  higieny 
jamy ustnej, produktów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar-
nych, preparatów doustnych zawierających mikro-i/lub makroelemen-
ty i/lub witaminy i/lub substancje wspomagające procesy metaboliczne 
w organizmach ludzi i zwierząt, dermokosmetyków o działaniu leczni-
czym, substancji dietetycznych dla celów leczniczych, plastrów i mate-
riałów opatrunkowych, antyseptyków i środków odkażających 

(111) 356814 (220) 2022 02 15 (210) 539933
(151) 2022 07 25 (441) 2022 04 04
(732) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fago-herb
(540) 

(591) czarny, zielony, jasnobrązowy
(531) 25 03 01, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 3 Preparaty do  pielęgnacji skóry zwierząt, Preparaty 
do  pielęgnacji zwierząt, Środki do  pielęgnacji skóry zwierzęcej, 
Szampony dla zwierząt-nielecznicze preparaty pielęgnacyjne, 5 Pre-
paraty weterynaryjne, Płyny do celów weterynaryjnych, Biologiczne 
preparaty do celów weterynaryjnych, Środki dezynfekujące do użyt-
ku weterynaryjnego, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Prepara-
ty do pielęgnacji skóry zwierząt do użytku weterynaryjnego, Dodatki 
odżywcze do celów weterynaryjnych 

(111) 356815 (220) 2022 02 17 (210) 539958
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 04
(732) EKAMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kozy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EkaMedica Naturalnie znaczy zdrowo 100% NATURALNA 
WITAMINA C CBC
(540) 

(591) biały, czarny, jasnozielony, pomarańczowy, zielony, żółty
(531) 05 03 13, 05 03 14, 26 13 01, 26 04 05, 26 04 16, 29 01 15
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi mające w  szczególności 
postać proszku do rozpuszczenia w wodzie, soku lub innym płynie, 
Suplementy diety dla ludzi mające postać stałą, w tym zwłaszcza ta-
bletki lub kapsułki, Suplementy diety dla ludzi mające postać półsta-
łą, w tym zwłaszcza żele lub żelki, Preparaty witaminowe, Preparaty 
dietetyczne nie do użytku medycznego, Suplementy odżywcze, Su-
plementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość 

(111) 356816 (220) 2022 01 20 (210) 538886
(151) 2022 07 13 (441) 2022 03 07
(732) Inalca Societa per Azioni, Castelvetro di Modena (IT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INALCA POLAND
(540) 

(591) czerwony, biały, zielony
(531) 26 01 04, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne 

(111) 356817 (220) 2022 02 15 (210) 539938
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 04
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB 
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA POLĘDWICZANKA Z WARZYWAMI
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do  celów leczniczych, Dodatki 
odżywcze do  celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do  celów leczni-
czych lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 Bekon, Chrupki 
na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mię-
sne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety 
spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, 
Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa, 
Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Pro-
dukty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie 
drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, 
Badanie rynku, Doradztwo specjalistyczne w  sprawach działalności 
gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże, Orga-
nizowanie wystaw lub targów w celach handlowych lub reklamowych, 
Pokazy towarów, Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Za-
opatrzenie osób trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów 
dla innych przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny 
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet z: diete-
tyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do ce-
lów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towa-
rami branży mięsnej: bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, 
Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, 
Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, 
Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kana-
pek, Produkty gotowe na bazie mięsa, Produkty gotowe na bazie wę-
dlin, Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, Konserwy 
mięsne, Podroby mięsne i  z  krwi, Produkty mięsopodobne, Produkty 
z  branż: spożywczej, odzieżowej, obuwniczej, Raki nieżywe, Smalec, 
Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Wieprzowina, 
Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny 

(111) 356818 (220) 2022 02 16 (210) 539956
(151) 2022 07 26 (441) 2022 04 04
(732) TYRAŃSKI KRYSTIAN, Warka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OD
(540) 

(531) 01 15 23, 27 05 01
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport 
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(111) 356819 (220) 2022 02 28 (210) 540423
(151) 2022 07 20 (441) 2022 03 21
(732) FUTKOWSKA MICHALINA DOGANICA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOGANICA
(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt, 
Szampony dla zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt, Odświeżacze od-
dechu dla zwierząt, Szampony dla zwierząt domowych, Preparaty 
do pielęgnacji zwierząt, Odświeżacze zapachów dla zwierząt, Aero-
zole pielęgnujące dla zwierząt, Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, Pro-
dukty do  pielęgnacji skóry zwierząt, Preparaty do  kąpieli dla zwie-
rząt, Preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, Środki do pielęgnacji 
skóry zwierzęcej, Środki do  pielęgnacji zębów dla zwierząt, Środki 
do czyszczenia klatek dla zwierząt, Szampony dla zwierząt [nieleczni-
cze preparaty pielęgnacyjne], Nielecznicze balsamy do łap zwierząt 
domowych, Wywabiacze plam zostawianych przez zwierzęta domo-
we, Środki do  usuwania brzydkiego zapachu zwierząt domowych, 
Szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do  pie-
lęgnacji], Niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej dla zwierząt, 
Kosmetyki, Kosmetyki nielecznicze, Zestawy kosmetyków, Płyny 
pielęgnacyjne, Mydło pielęgnacyjne, Preparaty do pielęgnacji skóry, 
oczu i paznokci, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Zapachy, Sa-
szetki zapachowe, Preparaty zapachowe, Olejki zapachowe, Środki 
perfumeryjne i zapachowe, Środki zapachowe do celów domowych, 
Dyfuzory z  patyczkami zapachowymi, Poduszki wypełnione sub-
stancjami zapachowymi, Pojemniki z  substancjami zapachowymi, 
Woski do  roztapiania [preparaty zapachowe], Chusteczki perfumo-
wane, Nawilżane chusteczki kosmetyczne, Nawilżane odświeżające 
chusteczki kosmetyczne, Chusteczki nasączane płynami kosmetycz-
nymi, Chusteczki zawierające preparaty czyszczące, Odświeżacze 
oddechu, Preparaty do  czyszczenia i  odświeżania, Knoty wydziela-
jące zapachy do odświeżaczy powietrza, Środki odświeżające powie-
trze [zapachowe], Preparaty do odświeżania dywanów, Środki czysz-
czące w  aerozolu do  odświeżania sportowych ochraniaczy do  ust, 
Płyny do czyszczenia, Preparaty czyszczące do dywanów, Szampony 
do czyszczenia dywanów, Preparaty do czyszczenia podłóg, Pianka 
do  czyszczenia, Środki do  czyszczenia kuwet, Środki do  czyszcze-
nia tapicerki, Substancje czyszczące do  użytku domowego, Środki 
czyszczące do usuwania plam, Środki czyszczące do użytku domo-
wego, Preparaty chemiczne do  czyszczenia do  użytku domowego, 
35 Udzielanie informacji konsumenckich o  produktach w  zakresie 
kosmetyków, Usługi w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej 
artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone 
online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi handlu detalicz-
nego związane ze  sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierają-
cych kosmetyki, Usługi sklepów detalicznych online związane z pro-
duktami kosmetycznymi i  pielęgnacyjnymi, Usługi informacyjne 
i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów 
kosmetycznych, Badania marketingowe w  dziedzinie kosmetyków, 
artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, Usłu-
gi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, Udostępnianie 
porad dotyczących konsumenckich produktów kosmetycznych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgna-
cji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami 
do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi handlu detalicznego w odniesie-
niu do produktów dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży deta-
licznej w  związku z  przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielę-
gnacji zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami 
do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pa-
szą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  podściół-
ką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  podściółką dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwie-
rząt, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  paszą dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej 
świadczone online w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  zabawkami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  karmą dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży de-
talicznej w  związku z  kosmetykami dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  suplementami dla zwierząt, Usługi sprze-

daży detalicznej w związku z miskami na karmę i wodę dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z karmą dla zwierząt 
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  kosmetykami 
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  obrożami dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z miskami na karmę 
i wodę dla zwierząt domowych 

(111) 356820 (220) 2022 02 28 (210) 540432
(151) 2022 07 20 (441) 2022 03 21
(732) DELLIA INVESTMENTS-PROJEKT ECHO-115  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce (PL);
ECHO-BROWARY WARSZAWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSAW BREWERIES
(540) 

(591) jasnopomarańczowy, czarny
(531) 26 02 07, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 16 Afisze, Plakaty, Katalogi, Fotografie, Broszury, Kalen-
darze, Kartki pocztowe, Naklejki adresowe, Nalepki, Naklejki, Mate-
riały piśmienne, Zeszyty, 21 Naczynia stołowe, Naczynia do picia, 25 
Koszule, Bluzki, Kombinezony, Nakrycia głowy, 35 Reklama, Analiza 
kosztów, Księgowość, Organizowanie wystaw w celach handlowych 
lub reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych 
(próbek, druków, prospektów, broszur), Wynajmowanie nośników 
reklamowych, Zarządzanie działalnością gospodarczą, 36 Organi-
zowanie wynajmu nieruchomości, Wynajem biur do  coworkingu, 
Wynajem mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej [nieruchomo-
ści], Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Usługi związane z ma-
jątkiem nieruchomym, Zarządzanie nieruchomością, Usługi agencji 
nieruchomości dotyczące sprzedaży i  wynajmu budynków, 37 Bu-
downictwo, Remontowanie budynków, Montaż drzwi i okien, Nad-
zór budowlany, 39 Wynajmowanie miejsc parkingowych, Wynajmo-
wanie garaży, 41 Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 
43 Bary szybkiej obsługi (snack bary), Kafeterie, Restauracje, Kawiar-
nie, Wynajmowanie sal na posiedzenia    
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 356821 (220) 2022 03 07 (210) 540669
(151) 2022 08 08 (441) 2022 04 11
(732) DEFENDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DefenDoor
(540) 

(531) 27 05 01
(510), (511) 19 Drzwi niemetalowe, Ościeżnice niemetalowe, Okna 
niemetalowe 

(111) 356822 (220) 2022 03 07 (210) 540704
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 11
(732) INTER SZYK J  KOZIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neti
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(540) 

(531) 26 11 02, 26 11 13, 27 05 01
(510), (511) 10 Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, odzież, nakry-
cia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów, artykuły 
do karmienia i smoczki, 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia 
domu, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy, części odzieży, obuwia 
i nakryć głowy, 28 Sprzęt do uprawiania sportu i ćwiczeń fizycznych 

(111) 356823 (220) 2022 03 07 (210) 540710
(151) 2022 07 27 (441) 2022 04 11
(732) DĄBROWSKA JOANNA LLH, Mikołów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) love like horses
(510), (511) 25 Odzież, Odzież do sportów jeździeckich, odzież do jaz-
dy konnej (jeździecka), t-shirty, koszule, bluzki, bluzy i bluzy z kaptu-
rem, koszulki i koszulki polo, bluzy i kurtki jeździeckie, odzież z po-
laru, spodnie, bryczesy, szaliki, Chusty na  głowę, opaski na  głowę, 
bandany, bielizna jeździecka, skarpety, getry, getry dla jeźdźców, rę-
kawiczki, rękawiczki do jazdy konnej, obuwie, Buty do jazdy konnej, 
Nakrycie głowy, czapki, czapki z daszkiem, czapki do  jazdy konnej, 
daszki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i  za  pośrednictwem stron 
internetowych (online) w  zakresie następujących towarów: odzież, 
odzież do jazdy konnej, odzież do sportów jeździeckich, bielizna i rę-
kawice do  jazdy konnej, nakrycia głowy do  jazdy konnej: kaski jeź-
dzieckie, obuwie do  jazdy konnej, wyroby rymarskie ze  skóry oraz 
sprzęt do jazdy konnej, akcesoria do pielęgnacji koni 

(111) 356824 (220) 2022 03 21 (210) 541155
(151) 2022 08 08 (441) 2022 04 11
(732) CURLY QUEEN SHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Curly QUEEN AFROLOKI
(540) 

(591) turkusowy, różowy, fioletowy
(531) 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 10 Włosy (Sztuczne-), 26 Włosy do  przedłużania, Wło-
sy syntetyczne, Włosy sztuczne, Tupety [sztuczne włosy], Sztuczne 
włosy do japońskich fryzur (kamoji), Sztuczne włosy, Siatki na włosy, 
Ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów 
oraz peruki i sztuczne włosy, Ludzkie włosy, 35 Usługi sklepów de-
talicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgna-
cyjnymi, Zawieranie transakcji handlowych na  rzecz innych, przez 
sklepy online 

(111) 356825 (220) 2022 03 25 (210) 541413
(151) 2022 08 08 (441) 2022 04 19
(732) AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY, Łomża (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W  ŁOMŻY SCIENTIA 
EDUCATIO ET USUS

(540) 

(591) ciemnoczerwony, czarny, biały
(531) 03 04 11, 26 01 15, 26 01 20, 27 05 01, 29 01 13, 03 04 01
(510), (511) 16 Albumy, Afisze, plakaty, Artykuły biurowe, Broszu-
ry, Drukowane materiały szkoleniowe i  instruktażowe, Drukowane 
ulotki informacyjne, Drukowane foldery informacyjne, Emblematy 
papierowe, Fotografie, Indeksy, skorowidze, Kalendarze, Kartki oko-
licznościowe, Karty pocztowe, Materiały szkoleniowe i dydaktyczne, 
Publikacje drukowane, Proporczyki z papieru, Papierowe identyfika-
tory imienne, Zakładki, Zaproszenia, 35 Zarządzanie działalnością 
gospodarczą, Doradztwo specjalistyczne w  sprawach działalności 
gospodarczej (consulting), Promocja sprzedaży wyników prac ba-
dawczo-rozwojowych oraz wyników badań naukowych, Zarządzanie 
zbiorami informatycznymi, Zarządzanie bazami danych, Organizowa-
nie targów w celach handlowych i reklamowych, Organizowanie wy-
staw do celów działalności gospodarczej, Organizowanie prezentacji 
w  celach biznesowych, 41 Wyższe uczelnie [edukacja], Nauczanie, 
Kształcenie, Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Informa-
cja o edukacji, Organizowanie szkoleń, Organizowanie kursów, Orga-
nizowanie warsztatów, Organizowanie konferencji, Organizowanie 
kongresów, Organizowanie seminariów, Organizowanie sympozjów, 
Organizowanie zjazdów, Organizowanie konkursów edukacyjnych 
lub rozrywkowych, Organizowanie wystaw kulturalnych lub eduka-
cyjnych, Organizowanie obozów sportowych, Publikowanie tekstów 
innych niż reklamowe, Publikowanie książek i recenzji, Publikowanie 
drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów drukowanych do-
tyczących edukacji, Wypożyczanie książek i  czasopism, 42 Badania 
naukowe, Usługi badawczo-rozwojowe, Doradztwo naukowe, Pra-
ce badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, Analizy przemysłowe 
i  usługi badawcze, Przeprowadzanie doświadczeń przemysłowych, 
Projektowanie naukowe i technologiczne, Usługi świadczone przez 
laboratoria naukowe, Wynajem sprzętu naukowego i  technologicz-
nego, Projektowanie i  opracowywanie systemów komputerowych, 
43 Tymczasowe zakwaterowanie, Wynajmowanie sal na zebrania 

(111) 356826 (220) 2022 02 10 (210) 539760
(151) 2022 07 20 (441) 2022 03 21
(732) FUNDACJA ORIGINAL, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWA POLSKA
(540) 

(591) zielony, biały
(531) 01 17 11, 01 17 25, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 29 Produkty mięsne i mięso, nabiał, ryby i owoce morza, 
przetworzone warzywa, owoce, grzyby i orzechy, 30 Wyroby piekar-
nicze i  cukiernicze oraz przekąski, 31 Warzywa, owoce, grzyby, 32 
Soki, napoje i wody gazowane i niegazowane 
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(111) 356827 (220) 2022 02 25 (210) 540374
(151) 2022 08 11 (441) 2022 04 25
(732) STALREMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Stalremont
(540) 

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 26 01 01, 26 01 03, 26 01 18, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 6 Materiały metalowe i  elementy budowlane, konstruk-
cyjne, drobne wyroby, metalowe, metalowe pojemniki i  artykuły 
do transportu i pakowania, zbiorniki metalowe, konstrukcje metalo-
we i ich części 

(111) 356828 (220) 2022 04 14 (210) 542067
(151) 2022 08 24 (441) 2022 05 09
(732) BOBAŁO MARCIN, Długołęka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BJ
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 19
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Drinki na bazie piwa, Na-
poje na bazie piwa, Korzenne piwa, Piwo rzemieślnicze, Piwa smako-
we, Brzeczka piwna, Piwo i produkty piwowarskie, Ekstrakty chmielu 
do produkcji piwa, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyj-
ne, Analiza marketingowa nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczą-
ce nieruchomości, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościa-
mi, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i  komercyjnych, 
Zarządzanie mieszkaniami, 36 Administrowanie nieruchomościami, 
Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w  handlu nierucho-
mościami, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Doradz-
two w  dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w  zakresie 
nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomo-
ści, Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie projektów 
deweloperskich, Nabywanie nieruchomości na  rzecz osób trzecich, 
Organizowanie finansowania w  zakresie operacji budowlanych, Or-
ganizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Organizowanie 
wynajmu mieszkań, Pobieranie czynszu, Pomoc w zakresie nabywa-
nia nieruchomości i  w  zakresie udziałów finansowych w  nierucho-
mościach, Pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, Udzielanie 
informacji dotyczących nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące 
nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, 
Usługi kredytowania nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomo-
ści, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, 
Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania nierucho-
mościami związane z  budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania 
nieruchomościami w  zakresie osiedli mieszkaniowych, Wynajem 
nieruchomości i  majątku, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, 
Zarządzanie portfelem nieruchomości, Finansowanie kredytów 
mieszkaniowych, Udzielanie pożyczek mieszkaniowych, Doradztwo 
związane z  kredytami hipotecznymi na  nieruchomości mieszkanio-
we, 37 Prowadzenie działalności deweloperskiej, Budowa budynków 
mieszkalnych i komercyjnych, Budowa bloków mieszkalnych, Budo-
wa budynków wielorodzinnych, Budowa kompleksów biznesowych, 
Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowanie nieruchomości, 

Nadzór budowlany, Nadzór nad renowacją budynków, Nadzór nad 
robotami budowlanymi, Udzielanie informacji związanych z  reno-
wacją budynków, Udzielanie informacji związanych z  odbudową 
budynków, Usługi budowlane w  zakresie budynków mieszkalnych, 
Zarządzanie projektem budowy, Naprawa i  konserwacja budynków 
mieszkalnych, Konstruowanie budynków mieszkalnych i handlowych, 
42 Planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Usługi pro-
jektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi w  zakresie 
planowania osiedli mieszkaniowych, 43 Usługi restauracyjne, Bary, 
Usługi barmanów, Usługi barów piwnych, Usługi ogródków piwnych, 
Serwowanie napojów w małych browarniach, Serwowanie napojów 
w pubach z browarem, Serwowanie napojów alkoholowych 

(111) 356829 (220) 2022 04 14 (210) 542069
(151) 2022 08 24 (441) 2022 05 09
(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 produktach w zakresie kosmetyków, usługi administracyjne w za-
kresie kierowania pacjentów na  konsultacje, prezentowanie pro-
duktów w mediach do celów sprzedaży detalicznej, 44 Pomoc sto-
matologiczna, stomatologia kosmetyczna, usługi stomatologiczne 
w zakresie leczenia kanałowego, usługi protetyki stomatologicznej, 
usługi stomatologiczne w zakresie chirurgii implantacyjnej, chirur-
gia kosmetyczna, usługi medyczne, usługi w  zakresie opieki zdro-
wotnej dla ludzi, usługi dentystyczne, usługi w zakresie zdrowia psy-
chicznego, doradztwo w zakresie urody, higiena i pielęgnacja urody, 
gabinety pielęgnacji skóry, kosmetyczne zabiegi laserowe skóry, 
usługi zabiegów kosmetycznych na  twarz i  ciało, konsultacje den-
tystyczne, usługi w zakresie wybielania zębów, doradztwo związane 
ze stomatologią, usługi kliniki dentystycznej, usługi ortodontyczne, 
placówki opieki medycznej/zdrowotnej, pomoc medyczna, usługi 
wstawiania implantów, salony piękności, chiroplastyka, usługi im-
plantacji, opieka pielęgniarska i  medyczna, szpitale, usługi sztucz-
nego zapłodnienia, usługi farmaceutyczne, rehabilitacja, szpitale, 
porady w zakresie farmakologii 

(111) 356830 (220) 2022 02 04 (210) 539523
(151) 2022 06 14 (441) 2022 02 28
(732) PINDUR PAWEŁ, Knurów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AZYMUT
(540) 

(531) 26 04 02, 26 04 05, 26 04 16, 26 04 18, 27 05 01, 27 05 05, 
27 05 08, 27 05 24
(510), (511) 9 Podcasty do pobrania, Nagrania multimedialne, Nagra-
ne płyty kompaktowe [płyty CD], Muzyczne nagrania dźwiękowe, 
Muzyka cyfrowa do  pobrania z  Internetu, Pliki muzyczne do  po-
bierania, Nagrania muzyczne w  postaci płyt, Dzwonki telefoniczne 
[do pobierania], Cyfrowe taśmy audio, Kasety taśmowe audio, Płyty 
winylowe, 41 Usługi wydawnicze (w  tym elektroniczne usługi wy-
dawnicze), Usługi wydawnicze w  zakresie utworów muzycznych, 
Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzy-
ki, Tworzenie podcastów, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, 
Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, or-
ganizowaniem i prowadzeniem koncertów, Przygotowywanie, orga-
nizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie 
warsztatów szkoleniowych, Usługi studia nagrań, Usługi studiów na-
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grań dźwiękowych, Usługi w zakresie muzycznych studiów nagrań, 
Publikowanie multimediów, Publikowanie elektroniczne, Publikowa-
nie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Usługi publikowa-
nia cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej 

(111) 356831 (220) 2022 04 30 (210) 542606
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 23
(732) KRZYŻAK JAKUB, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X TRAINER TRAIN HARD  WIN EASY 
(540) 

(591) czerwony, czarny
(531) 24 13 09, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe 

(111) 356832 (220) 2022 01 10 (210) 538513
(151) 2022 06 18 (441) 2022 02 28
(732) JĘDRZEJCZAK PIOTR ROKUS, Inowrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUA HABITAT
(540) 

(591) niebieski, zielony
(531) 27 05 01, 03 09 01, 26 11 13, 29 01 12
(510), (511) 1 Środki do uzdatniania wody w akwariach, Środki che-
miczne do  użytku w  akwariach [inne niż środki farmaceutyczne], 
Środki chemiczne do  użytku w  akwariach [inne niż farmaceutyki], 
Środki chemiczne do  stosowania w  akwariach, Odżywki dla roślin 
do  użytku w  akwariach, Dodatki odżywcze z  alg na  bazie wapnia, 
przeznaczone do  użytku w  akwariach, 7 Pompy wodne do  użycia 
w  akwariach, 9 Termometry nie  do  celów medycznych, Wskaźni-
ki temperatury wody, 11 Filtry do  użycia w  akwariach, 19 Akwaria 
[konstrukcje], Akwaria (piasek do-), Akwaria (żwir do-), Figurki z ka-
mienia, 20 Figurki miniaturowe [z tworzyw sztucznych], Figurki wy-
konane z tworzyw sztucznych, Figurki wykonane z żywicy drzewnej, 
21 Akwaria, Akwaria i wiwaria, Akwaria kulowe, Akwaria pokojowe, 
Pokojowe (akwaria-), Pokrywy na  akwaria, Figurki szklane, Figurki 
wykonane z ceramiki, 26 Sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, Kwiaty 
sztuczne, Sztuczne kwiaty z tworzyw sztucznych, Sztuczne rośliny 

(111) 356833 (220) 2022 01 11 (210) 538538
(151) 2022 06 08 (441) 2022 02 21
(732) SOLINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elizówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MANTUSIL
(510), (511) 5 Preparaty działające powlekająco na drogi oddechowe 
oraz wzmacniające odporność 

(111) 356834 (220) 2022 01 11 (210) 538599
(151) 2022 05 18 (441) 2022 01 31

(732) DEPCZYŃSKI ARKADIUSZ HERRERO, Tulce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MODECOR
(510), (511) 27 Dywany, Dywany tekstylne, Dywanik modlitewny, 
Wykładzina dywanowa, Dywaniki łazienkowe, Podbicia dywano-
we, Chodniki dywanowe, Podkłady dywanowe, Dywaniki futrzane, 
Wykładziny podłogowe-dywany, Podkłady pod dywany, Podłoża 
pierwotne dywanu, Podkładki pod dywany, Mozaika do  dywanów, 
Dywaniki na  podłogi, Płytki podłogowe dywanowe, Podkłady pod 
dywaniki, Maty łazienkowe-dywaniki, Dywany wełniane ręcznie ro-
bione, Dywaniki podłogowe do pojazdów, Orientalne dywaniki niet-
kane-mosen, Płytki do  łazienki-dywanowe, Podkładki pod wykła-
dziny dywanowe, Dywaniki podłogowe do samochodów, Dywaniki 
i maty samochodowe, Podklejka do płytek dywanowych, Płytki dy-
wanowe do pokrywania podłóg, Płytki dywanowe wykonane z tek-
styliów, Płytki dywanowe wykonane z gumy, Materiał antypoślizgo-
wy do użytku pod dywanami, Płytki dywanowe wykonane z tworzyw 
sztucznych, Materiał antypoślizgowy do  użytku pod dywanikami, 
Materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywa-
nia gruntu, Pokrycia ścian i sufitów, Antypoślizgowe maty do wanien, 
Antypoślizgowe maty prysznicowe, Bordery tapetowe, Dekoracje 
ścienne z  materiałów nietekstylnych, ręcznie robione, Dekoracje 
ścienne nietekstylne, Dekoracyjne tkaniny ścienne nietekstylne, De-
koracyjne antypoślizgowe wykładziny podłogowe w postaci arkuszy, 
Maty, Maty antypoślizgowe, Maty do ćwiczeń gimnastycznych, Maty 
do  jogi, Maty do  pojazdów nieprofilowane, Maty do  zabawy, Maty 
do  zapasów, Mata, Linoleum do  pokrywania podłóg, Materiałowe 
maty łazienkowe, Materiały antypoślizgowe do  użytku pod pokry-
ciami podłogowymi, Maty korkowe, Maty łazienkowe, Maty plażowe, 
Maty prysznicowe, Maty podłogowe, ognioodporne, do  kominków 
i  grillów, Maty łazienkowe z  tworzyw sztucznych, Maty piankowe 
do użytku na powierzchniach placów zabaw, Płytki korkowe, Płytki 
wykładzinowe, Ochronne pokrycia podłogowe, Pokrycia ścienne, 
Pokrycia podłogowe, Podłoża antypoślizgowe, Ścienne dekoracje, 
nietekstylne, Pokrycia ścienne z  tworzyw sztucznych, Ścienne ma-
teriały dekoracyjne, nietekstylne, Sztuczne materiały do pokrywania 
gruntu, Tapety tekstylne, Tapety nietekstylne, Wykładzina samocho-
dowa, Wycieraczki pod drzwi z  kauczuku naturalnego, Wycieraczki 
pod drzwi z materiałów tekstylnych, Wyściełane okładziny ścienne, 
Wyściełane pokrycia podłogowe, Wykładziny o twardej powierzch-
ni do  podłóg, Winylowe wykładziny podłogowe, Papierowe maty 
podłogowe, Pokrycia podłogowe winylowe, Pokrycia podłogowe 
z kauczuku, Maty do pokrywania istniejących podłóg, Jednorazowe 
chłonące pady do podłóg, Chodniki podłogowe łączące się wzajem-
nie, Modułowe maty podłogowe w  formie puzzli, Pokrycia podło-
gowe-maty na zajęcia sportowe, Antypoślizgowe maty podłogowe 
do użytku pod urządzeniami, Antypoślizgowe pokrycia podłogowe 
na klatki schodowe, Maty tekstylne podłogowe do użytku w domu, 
Płytki wykonane z  linoleum do  przytwierdzania do  podłóg, Maty 
pod krzesła jako ochraniacze podłogi umieszczane pod krzesłem, 
Maty podłogowe do boksów w stajniach dla koni, Pokrycia podłogo-
we-maty w postaci materiałów w arkuszach do użytku na zajęciach 
sportowych, Winylowe pokrycia ścian, Płytki wykonane z  linoleum 
do  przytwierdzania do  ścian, 35 Usługi reklamowe, marketingowe 
i  promocyjne, Doradztwo w  zakresie wyceny zamówień sprzeda-
ży, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z meblami, Informacja handlowa, Informacje 
na  temat sprzedaży produktów, Informacje na  temat metod sprze-
daży, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Udostępnianie 
informacji o  produktach konsumenckich, Usługi sprzedaży hurto-
wej w  związku z  wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z me-
blami, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z następują-
cymi towarami: dywany, chodniki i maty, dywany, dywany tekstylne, 
dywanik modlitewny, wykładzina dywanowa, dywaniki łazienkowe, 
podbicia dywanowe, chodniki dywanowe, podkłady dywanowe, dy-
waniki futrzane, wykładziny podłogowe-dywany, podkłady pod dy-
wany, podłoża pierwotne dywanu, podkładki pod dywany, mozaika 
do  dywanów, dywaniki na  podłogi, płytki podłogowe dywanowe, 
podkłady pod dywaniki, maty łazienkowe-dywaniki, dywany wełnia-
ne ręcznie robione, dywaniki podłogowe do  pojazdów, orientalne 
dywaniki nietkane-mosen, płytki do łazienki-dywanowe, podkładki 
pod wykładziny dywanowe, dywaniki podłogowe do samochodów, 
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dywaniki i maty samochodowe, podklejka do płytek dywanowych, 
płytki dywanowe do  pokrywania podłóg, płytki dywanowe wy-
konane z  tekstyliów, płytki dywanowe wykonane z  gumy, materiał 
antypoślizgowy do użytku pod dywanami, płytki dywanowe wyko-
nane z tworzyw sztucznych, materiał antypoślizgowy do użytku pod 
dywanikami, materiały do  pokrywania podłóg i  sztuczne materia-
ły do  pokrywania gruntu, pokrycia ścian i  sufitów, antypoślizgowe 
maty do wanien, antypoślizgowe maty prysznicowe, bordery tape-
towe, dekoracje ścienne z  materiałów nietekstylnych, ręcznie ro-
bione, dekoracje ścienne nietekstylne, dekoracyjne tkaniny ścienne 
nietekstylne, dekoracyjne antypoślizgowe wykładziny podłogowe 
w  postaci arkuszy, maty, maty antypoślizgowe, maty do  ćwiczeń 
gimnastycznych, maty do  jogi, maty do  pojazdów nieprofilowane, 
maty do  zabawy, maty do  zapasów, mata, linoleum do  pokrywa-
nia podłóg, materiałowe maty łazienkowe, materiały antypoślizgo-
we do  użytku pod pokryciami podłogowymi, maty korkowe, maty 
łazienkowe, maty plażowe, maty prysznicowe, maty podłogowe, 
ognioodporne, do kominków i grillów, maty łazienkowe z tworzyw 
sztucznych, maty piankowe do użytku na powierzchniach placów za-
baw, płytki korkowe, płytki wykładzinowe, ochronne pokrycia pod-
łogowe, pokrycia ścienne, pokrycia podłogowe, podłoża antypośli-
zgowe, ścienne dekoracje, nietekstylne, pokrycia ścienne z tworzyw 
sztucznych, ścienne materiały dekoracyjne, nietekstylne, sztuczne 
materiały do pokrywania gruntu, tapety tekstylne, tapety nietekstyl-
ne, wykładzina samochodowa, wycieraczki pod drzwi z kauczuku na-
turalnego, wycieraczki pod drzwi z materiałów tekstylnych, wyście-
łane okładziny ścienne, wyściełane pokrycia podłogowe, wykładziny 
o twardej powierzchni do podłóg, winylowe wykładziny podłogowe, 
papierowe maty podłogowe, pokrycia podłogowe winylowe, pokry-
cia podłogowe z kauczuku, maty do pokrywania istniejących podłóg, 
jednorazowe chłonące pady do podłóg, chodniki podłogowe łączą-
ce się wzajemnie, modułowe maty podłogowe w formie puzzli, po-
krycia podłogowe-maty na zajęcia sportowe, antypoślizgowe maty 
podłogowe do użytku pod urządzeniami, antypoślizgowe pokrycia 
podłogowe na klatki schodowe, maty tekstylne podłogowe do użyt-
ku w domu, płytki wykonane z linoleum do przytwierdzania do pod-
łóg, maty pod krzesła jako ochraniacze podłogi umieszczane pod 
krzesłem, maty podłogowe do boksów w stajniach dla koni, pokry-
cia podłogowe-maty w  postaci materiałów w  arkuszach do  użytku 
na zajęciach sportowych, winylowe pokrycia ścian, płytki wykonane 
z linoleum do przytwierdzania do ścian 

(111) 356835 (220) 2022 01 24 (210) 538945
(151) 2022 06 01 (441) 2022 02 14
(732) JAŚKIEWICZ-ILNICKA MARIA, Kłodzko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POZA CZASEM
(540) 

(591) czerwony, biały
(531) 07 01 24, 07 01 25, 02 07 02, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 43 Hotele, hostele i  pensjonaty, zakwaterowanie waka-
cyjne i turystyczne 

(111) 356836 (220) 2022 01 21 (210) 538954
(151) 2022 06 03 (441) 2022 02 14
(732) A M  KOWALSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Barbers hub

(540) 

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 26 04 04, 26 04 07, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 16 Materiały drukowane: afisze, plakaty, plakaty reklamo-
we, biuletyny informacyjne, drukowane arkusze muzyczne, druko-
wane arkusze informacyjne, arkusze z nutami w formie drukowanej, 
formularze [blankiety, druki], gazety, publikacje drukowane, ulotki, 
ulotki drukowane, ulotki reklamowe, drukowane ulotki informacyj-
ne, Jednorazowe produkty papierowe: afisze, plakaty z papieru lub 
kartonu, Materiały piśmienne i  wyposażenie edukacyjne, Etykiety 
z papieru, etykiety z papieru lub kartonu, etykiety przylepne z papie-
ru, kalendarze drukowane, kalendarze ścienne, kalendarze na biurko, 
koperty [artykuły piśmienne], nalepki, naklejki, naklejki [materiały pi-
śmienne], notatniki, notatniki [notesy], Torebki oraz artykuły do pa-
kowania i przechowywania z papieru  kartonu lub tworzyw sztucz-
nych, Torby papierowe, torby papierowe do pakowania, papierowe 
torby na prezenty, 35 Prowadzenie sprzedaży detalicznej i hurtowej 
w  zakresie artykułów kosmetycznych i  higienicznych, produktów 
perfumeryjnych, perfum i wody zapachowej, czasopism, informato-
rów i książek, przyborów toaletowych, w szczególności szamponów 
do włosów i brody, mydeł i preparatów do mycia, olejów do celów 
kosmetycznych, pomad do włosów i brody, preparatów do pielęgna-
cji ciała, włosów i brody, żeli kosmetycznych, mleczka kosmetyczne-
go, balsamów do ciała i twarzy, kremów kosmetycznych, maseczek 
kosmetycznych, preparatów do pielęgnacji włosów i brody, odżyw-
ki do  włosów i  brody oraz grzebieni i  szczotek do  włosów i  brody, 
Prowadzenie sprzedaży przez stronę internetową i/lub katalog 
sprzedaży wykorzystując zamówienia korespondencyjne lub tele-
foniczne oraz przez Internet w  zakresie artykułów kosmetycznych 
i  higienicznych, produktów perfumeryjnych, perfum i  wody zapa-
chowe, czasopism, informatorów i książek, przyborów toaletowych, 
w szczególności szamponów do włosów i brody, mydeł i preparatów 
do mycia, olejów do celów kosmetycznych, pomad do włosów i bro-
dy, preparatów do pielęgnacji ciała, włosów i brody, żeli kosmetycz-
nych, mleczka kosmetycznego, balsamów do ciała i twarzy, kremów 
kosmetycznych, maseczek kosmetycznych, preparatów do pielęgna-
cji włosów i brody, odżywki do włosów i brody oraz grzebieni i szczo-
tek do włosów i brody, Organizowanie i prowadzenie sieci punktów 
usługowych i sprzedaży w zakresie artykułów kosmetycznych i higie-
nicznych, produktów perfumeryjnych, perfum i  wody zapachowej, 
czasopism, informatorów i książek, przyborów toaletowych, w szcze-
gólności szamponów do włosów i brody, mydeł i preparatów do my-
cia, olejów do  celów kosmetycznych, pomad do  włosów i  brody, 
preparatów do pielęgnacji ciała, włosów i brody, żeli kosmetycznych, 
mleczka kosmetycznego, balsamów do  ciała i  twarzy, kremów ko-
smetycznych, maseczek kosmetycznych, preparatów do pielęgnacji 
włosów i brody, odżywki do włosów i brody oraz grzebieni i szczotek 
do  włosów i  brody, 44 Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, Męskie sa-
lony fryzjerskie, Salony fryzjerskie, Usługi fryzjerskie, Usługi męskich 
salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonów 
fryzjerskich dla kobiet, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, 
Usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, Usługi salonu fryzjerskiego 
dla mężczyzn, Higiena i  pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena 
i pielęgnacja urody dla ludzi, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji 
urody ludzi, Doradztwo w  dziedzinie pielęgnacji ciała i  urody, Ku-
racje do  włosów, Mycie włosów szamponem, Odbudowa włosów, 
Udzielanie informacji o  urodzie, Udzielanie informacji w  dziedzinie 
stylizacji włosów, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, 
Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi farbowania 
włosów, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi 
kręcenia włosów, Usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów, 
Usługi obcinania włosów, Usługi plecenia włosów w warkocze, Usługi 
prostowania włosów, Usługi rozjaśniania włosów, Usługo w zakresie 
pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie usuwania włosów, Zabiegi ko-
smetyczne dla włosów, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy 

(111) 356837 (220) 2022 02 02 (210) 539381
(151) 2022 06 15 (441) 2022 02 28
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(732) WYROBEK GABRIELA JOKER BARBER BUS,  
Czechowice-Dziedzice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JOKER BARBER BUS
(540) 

(591) czarny, złoty, biały
(531) 02 01 01, 02 01 23, 10 05 05, 27 05 01, 27 05 24, 29 01 13
(510), (511) 3 Preparaty do włosów, Preparaty do pielęgnacji włosów, 
44 Fryzjerstwo męskie 

(111) 356838 (220) 2022 04 01 (210) 541634
(151) 2022 08 11 (441) 2022 04 25
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUNST RIESLING WINE OF GERMANY
(540) 

(591) czarny, złoty, biały, szary
(531) 25 05 02, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 33 Wino z Niemiec 

(111) 356839 (220) 2022 04 22 (210) 542272
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 16
(732) MEDICINAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HEALTHY PREGNA
(540) 

(591) beżowy, jasnoróżowy, różowy, jasnoszary, biały
(531) 02 03 05, 26 04 02, 27 05 01, 29 01 14
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów medycznych, Dietetycz-
ne substancje przystosowane do celów medycznych, Leki dla ludzi, 
Preparaty farmaceutyczne, Suplementy diety dla ludzi, Zioła leczni-
cze, Zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane 

(111) 356840 (220) 2022 04 05 (210) 541289
(151) 2022 08 31 (441) 2022 05 16
(732) SEKRET PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski (PL)

(540) (znak słowny)
(540) SECRET
(510), (511) 37 Sprzątanie szpitali, Sprzątanie domów, Sprząta-
nie hoteli, Sprzątanie szkół, Sprzątanie pomieszczeń biurowych, 
Sprzątanie zakładów przemysłowych, Usługi porządkowania do-
mów [sprzątanie], Sprzątanie budynków użyteczności publicznej, 
Sprzątanie nieruchomości, Usługi czyszczenia związane ze  sprzą-
taniem przemysłowym, Usługi czyszczenia w  zakresie sprzątania 
biur, Czyszczenie budynków, Czyszczenie budynków od  wewnątrz 
i zewnątrz, Dezynfekcja powierzchni we wnętrzach budynków, De-
zynfekcja budynków zapobiegająca plagom bakterii, Mycie okien, 
Czyszczenie powierzchni podłóg, Usługi oczyszczania ulic, Dezyn-
fekcja powierzchni we  wnętrzach domowych do  celu zmniejszenia 
rozprzestrzeniania się wirusów i  mikroorganizmów, deratyzacja, 
Konserwacja i naprawa systemów ewakuacji przeciwpożarowej, Kon-
serwacja i  naprawa systemów alarmu przeciwpożarowego, Usługi 
doradcze związane z  instalacją sprzętu przeciwpożarowego, Insta-
lacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja pasywnej 
ochrony przeciwpożarowej, Instalacja systemów ewakuacji przeciw-
pożarowej, Instalacja, konserwacja i  naprawa alarmów antywłama-
niowych, Instalowanie i  naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, 
Instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancer-
nych, Konserwacja alarmowych instalacji przeciwpożarowych, Kon-
serwacja i serwisowanie alarmów antywłamaniowych, Konserwacja 
i serwisowanie systemów alarmów przeciwpożarowych, Montaż i na-
prawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, Naprawa alarmów 
przeciwpożarowych, Naprawa lub konserwacja alarmów przeciwpo-
żarowych, 45 Usługi ochroniarzy w zakresie ochrony mienia i osób, 
Usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mie-
nia, Usługi w zakresie ochrony osobistej, Usługi bezpieczeństwa dla 
ochrony mienia i osób, Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej 
ochrony dóbr materialnych i osób, Usługi monitoringu, Usługi ochro-
ny w celu zabezpieczenia mienia, Usługi detektywistyczne, Monito-
ring systemów bezpieczeństwa 

(111) 356841 (220) 2022 04 13 (210) 541992
(151) 2022 08 31 (441) 2022 05 09
(732) WOODRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) woodram
(540) 

(591) błękitny, biały
(531) 27 05 01, 29 01 12, 03 06 06
(510), (511) 20 Stelaże do  łóżek, Listwowe podstawy łóżek (stelaże), 
Stelaże do łóżek drewniane, Stelaże z listew do łóżek, Meble metalo-
we, Meble drewniane, Łóżka drewniane 

(111) 356842 (220) 2022 04 15 (210) 542094
(151) 2022 08 29 (441) 2022 05 09
(732) SZCZEPANIAK MICHAŁ, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Medical Art Clinic Podhale
(540) 

(591) złoty, czarny, biały
(531) 26 02 07, 24 13 01, 27 05 01, 29 01 13
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(510), (511) 35 Marketing, udzielanie informacji konsumenckich 
o produktach w zakresie kosmetyków, usługi administracyjne w za-
kresie kierowania pacjentów na  konsultacje, prezentowanie pro-
duktów w mediach do celów sprzedaży detalicznej, 44 Pomoc sto-
matologiczna, stomatologia kosmetyczna, usługi stomatologiczne 
w zakresie leczenia kanałowego, usługi protetyki stomatologicznej, 
usługi stomatologiczne w zakresie chirurgii implantacyjnej, chirurgia 
kosmetyczna, usługi medyczne, usługi w zakresie opieki zdrowotnej 
dla ludzi, usługi dentystyczne, usługi w zakresie zdrowia psychiczne-
go, doradztwo w zakresie urody, higiena i pielęgnacja urody, gabi-
nety pielęgnacji skóry, kosmetyczne zabiegi laserowe skóry, usługi 
zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, konsultacje dentystyczne, 
usługi w zakresie wybielania zębów, doradztwo związane ze stoma-
tologią, usługi kliniki dentystycznej, usługi ortodontyczne, placówki 
opieki medycznej/zdrowotnej, pomoc medyczna, usługi wstawiania 
implantów, salony piękności, chiroplastyka, usługi implantacji, opie-
ka pielęgniarska i medyczna, szpitale, usługi sztucznego zapłodnie-
nia, usługi farmaceutyczne, rehabilitacja, szpitale, porady w zakresie 
farmakologii 

(111) 356843 (220) 2022 04 15 (210) 542100
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) ALABRUDZIŃSKI DARIUSZ, Wieniec-Zalesie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zebra Rachunkowa
(510), (511) 35 Analizy kosztów, doradztwo w  zakresie działalności 
gospodarczej dotyczące rachunkowości, doradztwo i informacja do-
tycząca rachunkowości, doradztwo księgowe w zakresie podatków, 
doradztwo z  zakresu księgowości, doradztwo podatkowe [rachun-
kowość], księgowość i rachunkowość, porady związane z przygoto-
wywaniem zeznań podatkowych, przygotowywanie i  wypełnianie 
zeznań podatkowych, przygotowywanie sprawozdań finansowych 
i analiz dla przedsiębiorstw, fakturowanie, przygotowanie listy płac 

(111) 356844 (220) 2022 03 04 (210) 540589
(151) 2022 08 26 (441) 2022 05 09
(732) RISE 360 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ai360
(540) 

(531) 27 05 01, 27 07 01
(510), (511) 9 Oprogramowanie marketingowe do  wyszukiwania, 
Oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania dla osób trzecich, 
Oprogramowanie marketingowe do  wyszukiwania, Oprogramowa-
nie komputerowe do  analizy informacji rynkowych, Oprogramowa-
nie do sztucznej inteligencji do analizy, Oprogramowanie do uczenia 
maszynowego do  analizy, Oprogramowanie typu sztuczna inteli-
gencja do  marketingu i  reklamy, 35 Marketing cyfrowy, Marketing 
internetowy, Informacja marketingowa, Reklama i marketing, Usługi 
agencji marketingowych, Usługi doradztwa w  zakresie marketingu, 
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Prowadzenie badań 
marketingowych, Analizy w  zakresie marketingu, Analiza trendów 
marketingowych, Usługi w zakresie marketingu baz danych, Analizy 
gospodarcze, Analizy odbioru reklamy, Analizy badań rynkowych, 
Analizy funkcjonowania firm, Analizy statystyk handlowych, Progno-
zy i analizy ekonomiczne, Analizy danych badań rynkowych, Analizy 
kosztów i korzyści, Analizy w zakresie reklamy, Doradztwo w zakresie 
analizy biznesowej, Usługi w zakresie analizy cen, Badania rynku i ana-
lizy biznesowe, Analizy ekonomiczne do celów działalności gospodar-
czej, Usługi w zakresie analizy rynków dotyczące dostępności towa-
rów, Usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów, 
Usługi w  zakresie analizy rynków dotyczące dostępności antyków, 
Zbieranie i  analizy informacji i  danych związanych z  zarządzaniem 
działalnością gospodarczą, Usługi w  zakresie statystycznej analizy 
i sprawozdań do celów biznesowych, Doradztwo w zakresie analizy 
nawyków i  potrzeb nabywczych konsumentów świadczone za  po-
mocą danych sensorycznych, jakościowych i  ilościowych, Marketing 

finansowy, Usługi w  zakresie marketingu gospodarczego, Usługi 
w zakresie marketingu produktów, Usługi w zakresie marketingu baz 
danych, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Dostarcza-
nie informacji marketingowej, Planowanie strategii marketingowych, 
Opracowanie koncepcji marketingowych, Rozwój planu marketingo-
wego, Doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego 

(111) 356845 (220) 2022 04 13 (210) 541996
(151) 2022 08 31 (441) 2022 05 09
(732) SZRAMEK-KARCZ SONIA, Mysłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kocham siebie KOCHAM LUDZI KOCHAM ŚWIAT
(540) 

(531) 27 05 01, 26 01 01
(510), (511) 16 Albumy fotograficzne, Albumy fotograficzne i  kolek-
cjonerskie, Albumy do wklejania [albumy fotograficzne], Książki, No-
tesy, Notatniki [notesy], Teczki [artykuły biurowe], Plakaty z papieru, 
Plakaty z kartonu, Plakaty wykonane z papieru, Plakaty reklamowe, 
Notesy kieszonkowe, Biurowe artykuły papiernicze, Materiały pi-
śmienne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Broszury, 
Artykuły biurowe, Obrazy, Obrazy artystyczne, Reprezentacje gra-
ficzne [rysunki, obrazy], Oprawki na zdjęcia lub obrazy, Czcionki dru-
karskie, Cyfry [czcionki drukarskie], Kalendarze, Stojaki na kalendarze 
biurkowe, Podkładki na  biurko z  kalendarzem, Kalendarze ścienne, 
Kalendarze kieszonkowe, Kalendarze na  biurko, Koperty, Koperty 
[artykuły piśmienne], Materiały do  pisania, Ołówki, Notatniki, Kub-
ki na ołówki, Plany, Plany dnia [terminarze], Kalendarze drukowane, 
Podkładki na biurko, Portrety, Pudełka kartonowe, Pudełka kartono-
we lub papierowe, Kartonowe pudełka na  prezenty, Składane pu-
dełka kartonowe, Składane pudełka z papieru, pi Rysunki graficzne, 
Torby papierowe, Ulotki, Ulotki reklamowe, Zakładki do książek, Za-
kładki, Zeszyty, Zeszyty do pisania lub rysowania 

(111) 356846 (220) 2022 03 17 (210) 541063
(151) 2022 08 16 (441) 2022 04 11
(732) ŁASZCZOK IWONA STACHURSKY COLLECTION,  
Czechowice-Dziedzice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STACHURSKY
(510), (511) 35 Usługi reklamowe w  zakresie odzieży, Usługi sprze-
daży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzie-
żowych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z odzieżą, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaco-
nych dla osób trzecich do zakupu odzieży, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  obuwiem, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  obuwiem, Usługi sprze-
daży hurtowej w  związku z  obuwiem, Usługi handlu detalicznego 
w  zakresie akcesoriów mody, Usługi sprzedaży detalicznej w  za-
kresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej 
w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  akcesoriami do  pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  akcesoriami do  pielęgnacji dla zwierząt, Re-
klama, Reklama na  billboardach elektronicznych, Reklama promo-
cyjna projektów badawczych, Reklama biznesowych stron interne-
towych, Reklama i usługi reklamowe, Promocja sprzedaży, Promocja 
[reklama] koncertów, Zarządzanie promocją sławnych osób, Usługi 
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handlu detalicznego online w  zakresie muzyki i  filmów nagranych 
oraz do  pobrania, Usługi handlu detalicznego online obejmujące-
go nagraną muzykę i nagrane filmy do pobrania, Usługi w zakresie 
zarządzania biznesowego świadczone na  rzecz wykonawców mu-
zycznych, Usługi handlu detalicznego online w  zakresie muzyki 
cyfrowej do pobrania, Promowanie koncertów muzycznych, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi badawcze związa-
ne z  reklamą, Reklama w  zakresie filmów kinowych, Usługi handlu 
detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  napojami alkoholowymi (z  wyjątkiem piwa), 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji 
napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pre-
paratami do  produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  preparatami do  produkcji napojów, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowy-
mi, Usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, Promocja towa-
rów przy pomocy influencerów, Promocja targów do celów handlo-
wych, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności 

(111) 356847 (220) 2022 02 04 (210) 539457
(151) 2022 09 08 (441) 2022 05 23
(732) ZWIĄZEK PRACODAWCÓW STACJI KONTROLI POJAZDÓW, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZP SKP
(540) 

(591) biały, czerwony, niebieski
(531) 01 17 25, 27 05 01, 26 04 02, 26 04 04, 26 04 12, 26 04 16, 
26 04 18, 29 01 13, 26 04 03, 26 04 16, 18 01 09
(510), (511) 35 Doradztwo w  zakresie organizowania i  prowadzenia 
działalności gospodarczej 

(111) 356848 (220) 2022 04 19 (210) 542117
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 16
(732) UNDHAIR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Und Hair
(540) 

(531) 26 04 18, 27 05 01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmetyka-
mi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami, 41 Naucza-
nie i szkolenia 

(111) 356849 (220) 2022 04 19 (210) 542122
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 16
(732) FRESH INSET SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FRESH INSET

(510), (511) 1 Mieszaniny chemiczne i  organiczne do  użytku w  pro-
dukcji żywności i  napojów, Środki chemiczne dla rolnictwa, Środki 
ochrony roślin, 16 Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowy-
wania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Etykiety z papieru, 
Naklejki, 40 Wytwarzanie opakowań i etykiet dla osób trzecich 

(111) 356850 (220) 2022 04 26 (210) 542414
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 16
(732) ACE 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GALERIA ANDRYCHÓW
(540) 

(591) czarny, niebieski, czerwony, zielony, fioletowy, 
pomarańczowy, żółty, biały
(531) 27 05 01, 27 05 24, 29 01 15
(510), (511) 16 Katalogi, Prospekty, Dzieła sztuki oraz figurki z papie-
ru i kartonu, modele architektoniczne, Materiały drukowane i artyku-
ły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały filtracyjne 
z papieru, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Papier i kar-
ton, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papie-
ru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Materiały filtrujące z  papieru, 
Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Bibułka, Bielizna stołowa papie-
rowa, Bieżniki stołowe papierowe, Bieżniki stołowe z celulozy, Bileciki 
stołowe, Chorągiewki papierowe, Chłonne arkusze papieru lub pla-
stiku do  pakowania żywności, Chusteczki celulozowe do  celów ko-
smetycznych, Chusteczki do nosa [papierowe], Chusteczki do twarzy 
z  papieru, Chusteczki do  nosa papierowe, Chusteczki papierowe 
do demakijażu, Chusteczki higieniczne papierowe, Chusteczki papie-
rowe do  usuwania makijażu, Chusteczki papierowe do  użytku ko-
smetycznego, Chusteczki toaletowe, Dekoracje na środek stołu z pa-
pieru, Dekoracje na stół z papieru, Dekoracje z papieru [flagi], Filtry 
do kawy papierowe, Filtry do wody z papieru, Girlandy papierowe, 
Higieniczne ręczniki papierowe do  rąk, Kartonowe maty stołowe, 
Kawa (Filtry do-) papierowe, Kuchenki mikrofalowe (Torebki do goto-
wania w-), Łopatki wykonane z  kartonu do  usuwania odchodów 
zwierząt domowych, Maty obiadowe tekturowe, Maty papierowe, 
Maty pod nakrycia stołowe z  tektury, Maty pod nakrycia stołowe 
z  papieru, Maty [podstawki] na  monety, Maty stołowe pod talerze 
z tektury, Maty stołowe z kartonu, Maty stołowe z papieru, Niemow-
lęce śliniaki papierowe, Osłony z papieru na doniczki, Papier chłonny, 
Papier do  celów kuchennych, Ozdoby kartonowe na  artykuły spo-
żywcze, Papier do pakowania żywności, Papier do pieczenia, Papier 
do użytku na stołach do badań, Papier do wykładania półek, Papier 
higieniczny, Papier kuchenny w rolkach, Papier pergaminowy, Papier 
serwetkowy, Papier tłuszczoodporny, Papier toaletowy w  rolkach, 
Papier welinowy, Papier z nasionami do sadzenia [artykuły papierni-
cze], Papierowe chusteczki do mycia, Papierowe chusteczki do wy-
cierania, Papierowe chusteczki higieniczne, Papierowe chusteczki 
toaletowe, Papierowe koronki, Papierowe maty stołowe, Papierowe 
nakładki na deski sedesowe, Papierowe nakładki na muszle klozeto-
we, Papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, Papierowe obrusy, Papie-
rowe parasolki do koktajli, Papierowe podkładki do klatek dla zwie-
rząt domowych, Papierowe podkładki do  zmiany pieluszek, 
Papierowe podkładki na stół, Papierowe podkładki pod szklanki, Pa-
pierowe podkładki stołowe, Papierowe podstawki, Papierowe pod-
stawki pod kufle do piwa, Papierowe podstawki pod szklanki, Papie-
rowe serwetki do użytku domowego, Papierowe serwetki koronkowe, 
Papierowe serwetki o  wzorze koronkowym, Papierowe wkładki 
do tacek dentystycznych, Papierowe worki na śmieci, Perfumowane, 
papierowe wkładki do  szuflad, Pergamin, Perfumowane wkłady 
do  szuflad, Pergamin do  pieczenia, Pergaminowy (Papier-), Plakaty 
z papieru, Płatki papierowe do demakijażu, Podkładki pod szklanki 
z tektury, Podkładki stołowe z papieru, Podstawki na stół papierowe, 
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Podstawki papierowe, Podstawki pod szklanki z kartonu, Podstawki 
pod szklanki z tektury, Podstawki pod szklanki z papieru, Proporczyki 
z papieru, Ręczniki do twarzy papierowe, Ręczniki kuchenne w rol-
kach, Ręczniki papierowe, Ręczniki papierowe do czyszczenia, Ręcz-
niki papierowe do  demakijażu, Ręczniki papierowe do  osuszania, 
Ręczniki papierowe do  rąk, Ręczniki papierowe do  twarzy, Rolki 
do kas sklepowych, Rolki papieru toaletowego, Ściereczki do twarzy 
z papieru, Ściereczki z celulozy, Serwetki jednorazowe, Serwetki pa-
pierowe pod desery z  imitowanym koronkowym wykończeniem, 
Serwetki papierowe (Stołowe-), Serwetki stołowe papierowe, Ser-
wetki z  celulozy do  użytku domowego, Śliniaki papierowe, Śliniaki 
z rękawami, papierowe, Stołowa (Bielizna-) papierowa, Szorstkie chu-
steczki [do użytku toaletowego], Tekturowe maty stołowe, Toaleto-
wy (Papier-), Torby do pakowania wykonane z biodegradowalnego 
papieru, Torby na  śmieci z  papieru, Torebki do  gotowania w  kuch-
niach mikrofalowych, Torebki z papierowe na odchody zwierząt do-
mowych, Wkładki papierowe do  szuflad, perfumowane lub nie, 
Wkładki do szuflad wykonane z perfumowanego papieru, Utrzymu-
jące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do  pakowania żywności, 
Transparenty z papieru, Worki na śmieci z papieru [do użytku domo-
wego], 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą-
dzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamo-
we, marketingowe i  promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne 
i  marketingowe, Usługi aukcyjne, Abonowanie dostępu do  serwisu 
telekomunikacyjnych baz danych, Administrowanie i  organizacja 
usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie prenumeratą gazet 
[dla osób trzecich], Administrowanie sprzedażą, Agencje eksportowe 
i importowe, Agencje importowe i eksportowe, Agencje importu-eks-
portu towarów, Analiza cen, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień 
sprzedaży, Dostarczanie informacji dotyczących produktów kon-
sumpcyjnych za  pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji 
handlowych konsumentom, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, 
Dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu na temat sprze-
daży samochodów, Dostarczanie informacji porównawczych w  za-
kresie cen pokoi hotelowych, Dostarczanie informacji konsumentom 
na temat towarów i usług, Gromadzenie, na rzecz innych osób, róż-
nych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom wy-
godnego porównywania i  kupowania tych usług, Gromadzenie, 
na  rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych w  celu 
umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych 
usług, Gromadzenie proponowanych ofert w  przetargach, Handel 
(Zarządzanie w zakresie zamówień w-), Handlowe informacje i pora-
dy udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], 
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze 
towarów i  usług, Informacje i  doradztwo w  zakresie handlu zagra-
nicznego, Informacje na  temat metod sprzedaży, Informacje na  te-
mat rankingu sprzedaży produktów, Konsultacje w zakresie technik 
sprzedaży i programów sprzedaży, Nabywanie dostępu do kanałów 
telewizyjnych, Nabywanie towarów i usług dla innych firm, Nabywa-
nie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, Negocjowanie i rozli-
czanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie i za-
wieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem 
systemów telekomunikacji, Negocjowanie transakcji handlowych dla 
osób trzecich, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Ne-
gocjowanie umów z  podmiotami opłacającymi usługi w  zakresie 
opieki zdrowotnej, Notowania cenowe towarów lub usług, Organiza-
cja abonamentów do pobierania elektronicznych opłat za przejazd 
autostradą [ETC] na  rzecz innych, Organizacja i  przeprowadzanie 
pchlich targów, Organizacja subskrypcji do  czasopism w  formacie 
elektronicznym, Organizacja subskrypcji kanału telewizji, Organiza-
cja subskrypcji mediów informacyjnych, Organizacja subskrypcji pa-
kietów informacyjnych, Organizacja subskrypcji pakietów medial-
nych, Organizacja subskrypcji usług telefonicznych, Organizacja 
subskrypcji usług internetowych, Organizowanie i prowadzenie im-
prez związanych ze sprzedażą bydła, Organizowanie i prowadzenie 
dla osób trzecich imprez związanych ze sprzedażą inwentarza żywe-
go i bydła zarejestrowanego i przeznaczonego na sprzedaż, Organi-
zowanie i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą inwentarza 
żywego, Organizowanie prezentacji osób w  celach biznesowych 
w związku z zakupem i sprzedażą produktów, Organizowanie prenu-
meraty publikacji dla osób trzecich, Organizowanie sprzedaży w try-
bie aukcji i  przetargów publicznych, Organizowanie subskrypcji 
w zakresie publikacji online dla osób trzecich, Organizowanie usług 
wynikających z  umów z  osobami trzecimi [handel], Organizowanie 
zakupów zbiorowych, Organizowanie zakupu towarów na  rzecz 

osób trzecich, Porady odnośnie handlu wymiennego, Porównywarki 
cen zakwaterowania, Pośrednictwo w  działalności handlowej dla 
osób trzecich, Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodar-
czych, Pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicz-
nych lub komputerowych [Internet], Pośrednictwo w  kontraktach 
na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w zakresie transakcji 
handlowych i umów handlowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów 
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie i zawiera-
nie transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośredniczenie i zawie-
ranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie 
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Pozyskiwanie 
kontraktów dotyczących dostaw energii, Pozyskiwanie kontraktów 
na  kupno i  sprzedaż towarów, Pozyskiwanie umów [dla osób trze-
cich], Pozyskiwanie umów kupna i  sprzedaży towarów i  usług, 
na rzecz innych, Pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kup-
na i sprzedaży towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich 
związanych ze sprzedażą towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz in-
nych odnośnie świadczenia usług, Pozyskiwanie umów na  zakup 
i  sprzedaż towarów i  usług, Prenumerata gazet [dla osób trzecich], 
Prenumeraty dzienników elektronicznych, Prenumerowanie gazet, 
Procedury administracyjne związane z roszczeniami gwarancyjnymi, 
Procedury administracyjne związane ze  składaniem zleceń kupna 
za pośrednictwem telefonu lub komputera, Procedury administracyj-
ne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem kompu-
tera, Produkcja programów typu telezakupy, Produkcja programów 
związanych z  telezakupami, Przygotowanie i  zawieranie transakcji 
handlowych na rzecz osób trzecich, Reklamowanie usług innych do-
stawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i  porównanie 
usług tych dostawców, Rozpowszechnianie wykazów nazwisk i adre-
sów, Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień onli-
ne, Skomputeryzowane zamówienia towarów, Subskrypcje pakietów 
mediów informacyjnych, Świadczenie usług porównania cen online, 
Telemarketing, Udostępnianie informacji o  produktach konsumenc-
kich, Udostępnianie informacji dotyczących produktów konsumenc-
kich w  zakresie oprogramowania, Udostępnianie informacji o  pro-
duktach konsumenckich dotyczących żywności lub napojów, 
Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących 
laptopów, Udostępnianie porad dotyczących konsumenckich pro-
duktów kosmetycznych, Udostępnianie porad dotyczących produk-
tów konsumenckich w zakresie laptopów, Udostępnianie porad do-
tyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, 
Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Udzielanie 
informacji konsumenckich o  produktach w  zakresie kosmetyków, 
Udzielanie informacji rynkowej w  odniesieniu do  produktów kon-
sumpcyjnych, Udzielanie porad dla konsumentów o  produktach, 
Udzielanie porad konsumenckich dotyczących produktów, Usługi 
administracyjne w  zakresie kierowania klientów na  konsultacje 
z prawnikiem, Usługi administracyjne w zakresie kierowania pacjen-
tów na  konsultacje, Usługi administracyjne w  zakresie programów 
przekazywania udziałów pracownikom, Usługi administracyjne w za-
kresie rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, Usługi administracyjne 
w zakresie ubezpieczenia zdrowia zębów, Usługi agencji eksportowo
-importowych, Usługi agencji eksportowych, Usługi agencji importo-
wo-eksportowych, Usługi agencji importowo-eksportowych w dzie-
dzinie energii, Usługi agencji importowych, Usługi agencji zakupu, 
Usługi automatycznego zamawiania ponownego na rzecz firm, Usługi 
biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, Usługi dorad-
cze dotyczące zakupu towarów w imieniu firm, Usługi doradcze doty-
czące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Usługi doradcze i kon-
sultingowe w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, Usługi 
doradcze związane z  transakcjami handlowymi, Usługi importowo
-eksportowe, Usługi informacyjne i  doradcze dla konsumentów 
w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi informacyjne i do-
radcze dotyczące taryf, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe 
dla konsumentów w dziedzinie produktów do makijażu, Usługi infor-
macyjne i  poradnictwo handlowe dla konsumentów w  dziedzinie 
produktów pielęgnacyjnych, Usługi informacyjne i  poradnictwo 
handlowe dla konsumentów w  dziedzinie produktów kosmetycz-
nych, Usługi izby handlowej w zakresie promocji handlu, Usługi izby 
handlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw, Usługi konsultacyj-
ne w zakresie nabywania towarów i usług, Usługi odbierania zamó-
wień telefonicznych na  rzecz osób trzecich, Usługi porównywania 
cen, Usługi porównywania cen energii, Usługi pośrednictwa bizneso-
wego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów 
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usłu-
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gi pośrednictwa i  doradztwa handlowego w  dziedzinie sprzedaży 
produktów i świadczenia usług, Usługi pośrednictwa w zakresie na-
bywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, Usługi po-
średnictwa związane z  reklamowaniem, Usługi prenumeraty gazet, 
Usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, Usługi składania zamó-
wień hurtowych, Usługi w  zakresie administrowania działalnością 
gospodarczą w  celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych 
za pomocą Internetu, Usługi w zakresie analizy cen, Usługi w zakresie 
kupna, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy pro-
duktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi w zakresie naby-
wania bonów na rzecz innych, Usługi w zakresie nabywania wyposa-
żenia biurowego świadczone osobom trzecim, Usługi w  zakresie 
porównywania cen, Usługi w zakresie porównywania zakupów, Usłu-
gi w zakresie promocji eksportu, Usługi w zakresie składania zamó-
wień [dla osób trzecich], Usługi w zakresie zamówień na rzecz osób 
trzecich, Usługi w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji 
oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi w za-
kresie zamówień online, Usługi zarządzania sprzedażą, Usługi zleca-
nia na  zewnątrz w  zakresie organizacji zaopatrzenia towarów 
na  rzecz innych, Wynajmowanie kas fiskalnych, Załatwianie prenu-
meraty książek, recenzji, gazet lub komiksów, Zamówienia handlowe 
(Zarządzanie w zakresie-), Zaopatrzenie osób trzecich w napoje alko-
holowe [zakup towarów dla innych przedsiębiorców], Zapewnianie 
konsumentom rekomendacji o towarach w celach handlowych, Za-
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców to-
warów i usług, Zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania 
towarów i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie administracyjne 
zamówieniami na zakup w ramach usług świadczonych przez firmy 
wysyłkowe, Zarządzanie handlowe w  zakresie koncesjonowania 
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie w imieniu przedsię-
biorstw przemysłowych i  handlowych w  zakresie zaopatrywania 
w materiały biurowe, Zarządzanie w zakresie zamówień, Zarządzanie 
w  zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie w  zakresie zamó-
wień zakupowych, Zawieranie transakcji handlowych na  rzecz in-
nych, przez sklepy online, Bezobsługowe usługi sklepu detalicznego 
w  odniesieniu do  napojów, Sklepowe usługi detaliczne związane 
z dywanami, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trze-
cich do zakupu odzieży, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla 
osób trzecich do zakupu usług rozrywkowych, Sprzedaż detaliczna 
kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu usług telekomuni-
kacyjnych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trze-
cich do zakupu treści multimedialnych, Sprzedaż detaliczna lub hur-
towa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych 
oraz zaopatrzenia medycznego, Sprzedaż detaliczna środków farma-
ceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz zaopatrzenia me-
dycznego, Usługi bezobsługowych sklepów detalicznych w  odnie-
sieniu do żywności, Usługi detaliczne związane z nożami kuchennymi, 
Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu deta-
licznego w  odniesieniu do  sprzętu komputerowego, Usługi handlu 
detalicznego w  odniesieniu do  oprogramowania komputerowego, 
Usługi handlu detalicznego związane z komputerami, które można 
nosić na  sobie, Usługi handlu detalicznego w  zakresie materiałów 
budowlanych, Usługi handlu detalicznego związane z futrami sztucz-
nymi, Usługi handlu detalicznego w  odniesieniu do  akcesoriów 
odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produk-
tów dla zwierząt domowych, Usługi handlu detalicznego związane 
z  akcesoriami do  rowerów, Usługi handlu detalicznego w  zakresie 
wyrobów piekarniczych, Usługi handlu detalicznego związane z pre-
paratami do włosów, Usługi handlu detalicznego związane z produk-
tami ogrodniczymi, Usługi handlu detalicznego w  odniesieniu 
do domowego sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego 
w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, Usługi handlu 
detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, Usługi han-
dlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi handlu deta-
licznego związane z wózkami dziecięcymi, Usługi handlu detaliczne-
go online w  zakresie muzyki cyfrowej do  pobrania, Usługi handlu 
detalicznego online w  zakresie muzyki i  filmów nagranych oraz 
do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwon-
ków telefonicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego w za-
kresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu 
detalicznego w  zakresie preparatów farmaceutycznych, weteryna-
ryjnych i  sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi handlu 
detalicznego związane z  urządzeniami kuchennymi, Usługi handlu 
detalicznego online obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy 
do  pobrania, Usługi handlu detalicznego związane z  pobieralnymi 

publikacjami elektronicznymi, Usługi handlu detalicznego związane 
z  pobieralnymi plikami muzycznymi, Usługi handlu detalicznego 
w  związku ze  smartfonami, Usługi handlu detalicznego dotyczące 
tekstyliów domowych, Usługi handlu detalicznego związane 
ze sprzętem audiowizualnym, Usługi handlu detalicznego związane 
ze  środkami zapachowymi, Usługi handlu detalicznego związane 
z  napojami alkoholowymi, Usługi handlu detalicznego związane 
ze  sprzętem ogrodniczym, Usługi handlu detalicznego w  zakresie 
produktów ogrodniczych, Usługi handlu detalicznego związane 
z przyrządami do przygotowywania żywności, Usługi handlu deta-
licznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawiera-
jących piwo, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą sub-
skrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi handlu 
detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek za-
wierających czekoladki, Usługi handlu detalicznego związane 
ze  sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, 
Usługi handlu detalicznego w  zakresie baterii, Usługi handlu deta-
licznego związane z filiżankami i szklankami, Usługi handlu detalicz-
nego w zakresie akumulatorów, Usługi handlu detalicznego dotyczą-
ce rowerów, Usługi handlu hurtowego dotyczące futer sztucznych, 
Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowe-
go, Usługi handlu hurtowego w  odniesieniu do  oprogramowania 
komputerowego, Usługi handlu hurtowego w  zakresie preparatów 
farmaceutycznych, weterynaryjnych i  sanitarnych oraz materiałów 
medycznych, Usługi klubów książki prowadzących sprzedaż deta-
liczną dla członków, Usługi sklepów detalicznych online związane 
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sklepów de-
talicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej 
związane z  materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
do  stosowania z  tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z  drukami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  artykułami 
do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami 
ogrodniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  napojami 
alkoholowymi (z  wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z urządzeniami do pomiaru czasu, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami papie-
rowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  instrumentami 
muzycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami 
do  opalania się, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  odzieżą, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z akcesoriami seksualnymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z urządzeniami do ochrony słuchu, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z treściami rejestrowanymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem do nurkowania, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  oświetleniem, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży deta-
licznej w  związku z  kakao, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
ze sprzętem do podgrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami 
spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzenia-
mi sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla 
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  podściółką dla zwierząt, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w  związku z  urządzeniami wodociągowymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku ze  sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży 
detalicznej w  związku z  tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
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z  parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z arty-
kułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ma-
teriałami artystycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z chemikaliami do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży deta-
licznej w  związku z  pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z bronią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztu-
ki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chło-
dzenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do schła-
dzania, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  urządzeniami 
do  mrożenia, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sprzętem 
sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  dekoracjami 
świątecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami 
weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokrycia-
mi naściennymi, Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodni-
czych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  artykułami sportowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, 
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nićmi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży deta-
licznej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku 
z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, Usługi sprzedaży deta-
licznej w  związku z  zastawą stołową, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
w  związku z  chemikaliami do  stosowania w  ogrodnictwie, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  wyposażeniem domu, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, Usługi sprzedaży deta-
licznej w  związku z  preparatami do  czyszczenia, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z sorbetami, 
Usługi sprzedaży detalicznej w  związku z  ręcznymi urządzeniami 
do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi na-
rzędziami do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jo-
gurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z loda-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku ze  sztućcami, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, Usłu-
gi sprzedaży detalicznej w  związku z  czekoladą, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w  związku z  deserami, Usługi sprzedaży detalicznej 
w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży detalicz-
nej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzeda-
ży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  związku z  produktami mlecznymi, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z owocami morza, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, Usługi sprzedaży 
detalicznej w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związ-
ku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży deta-
licznej w  związku z  przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi 
sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży de-
talicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży de-
talicznej związane ze  sprzedażą odzieży i  dodatków odzieżowych, 
Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, 
Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi sprze-
daży detalicznej w  zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w  zakresie artykułów 
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w za-
kresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w za-
kresie futer, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów deli-
katesowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, Usługi 
sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, Usługi sprzedaży detalicz-
nej świadczone online w  zakresie artykułów jubilerskich, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  zakresie części samochodowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów baga-
żowych, Usługi sprzedaży detalicznej w  zakresie słodyczy, Usługi 
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, Usługi 
sprzedaży detalicznej w  zakresie artykułów sportowych, Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych 

związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
za zamówieniem pocztowym związane z napojami bezalkoholowy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym zwią-
zane z  piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą katalogów 
w związku z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej 
za pomocą katalogów w związku z napojami alkoholowymi (z wyjąt-
kiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za  zamówieniem poczto-
wym związane z napojami alkoholowymi [z wyjątkiem piwa], Usługi 
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami 
bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą katalo-
gów w  związku z  piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za  pomocą 
globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczy-
mi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym zwią-
zane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za po-
mocą globalnych sieci komputerowych związane z  napojami 
alkoholowymi (z  wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej 
za  pomocą globalnych sieci komputerowych związane z  piwem, 
Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące farb, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży deta-
licznej związane z  sejfami, Usługi sprzedaży detalicznej w  związku 
z żywymi zwierzętami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przy-
borami toaletowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżute-
rią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgna-
cji zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  nakryciami głowy, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z drukami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzę-
tem do schładzania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządze-
niami do mrożenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządze-
niami do  chłodzenia, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku ze  sprzętem 
do  przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
ze sprzętem do podgrzewania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  pojazdami, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  chemikaliami 
do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bronią, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania 
w rolnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami rymarskimi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z  mięsem, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  preparatami 
zapachowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  pomocami 
naukowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z parasolami prze-
ciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze smarami, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
ku z  suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  przędzą, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  piwem, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprze-
daży hurtowej w  związku z  nićmi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprze-
daży hurtowej w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży hurto-
wej w  związku z  wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hur-
towej w  związku z  zastawą stołową, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  ze  sprzętem rolniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
z  przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży hurto-
wej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
ze  sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku 
ze sprzętem do robót ziemnych, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
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ku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w związku z pokryciami naściennymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  akcesoriami do  pielęgnacji dla ludzi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku z  pokryciami podłogowymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z deserami, Usługi sprzedaży hurto-
wej w  związku z  nożami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  wyrobami piekarniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z owocami morza, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z  ręcznymi urządzeniami do  budowy, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku z  napojami alkoholowymi (z  wyjątkiem piwa), Usługi 
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów 
alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi na-
rzędziami do budowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  artykułami do  stosowania 
z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z sorbetami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informa-
tycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowi-
zualnym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami mrożo-
nymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  urządzeniami 
medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  czekoladą, 
Usługi sprzedaży hurtowej w  związku z  lodami, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży 
hurtowej w  związku z  wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży 
hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży hur-
towej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurto-
wej w  związku z  paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej 
w  związku ze  środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej 
w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurto-
wej w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku 
z kakao, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami wodo-
ciągowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usłu-
gi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  związku ze  sprzętem ogrodniczym, Usługi 
sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, Usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprze-
daży hurtowej w zakresie futer, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie 
artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwia-
tów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi sprzeda-
ży hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek, Usługi sprzedaży hurto-
wej w  zakresie urządzeń kuchennych, Usługi sprzedaży hurtowej 
w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, Usłu-
gi w  zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi 
sprzedaży hurtowej w  zakresie elektronicznego sprzętu gospodar-
stwa domowego, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłko-
wej artykułów kosmetycznych, Usługi w  zakresie sklepów detalicz-
nych w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży 
detalicznej akcesoriów odzieżowych, Wypożyczanie stoisk handlo-
wych, 36 Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi w za-
kresie depozytów przedmiotów wartościowych, Ubezpieczenia, 
Gwarantowanie ubezpieczeń, Wydawanie kart przedpłaconych i bo-
nów, Usługi w  zakresie wycen, Usługi w  zakresie nieruchomości, 
Usługi finansowe, monetarne i  bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, 
Usługi depozytów sejfowych, Gromadzenie funduszy i sponsorowa-
nie finansowe, 37 Wydobywanie surowców naturalnych, Zwalczanie 
szkodników i dezynfekcja, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu bu-
dowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Usłu-
gi w  zakresie wykopywania i  wydobywania zasobów naturalnych, 
Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Ła-
dowanie baterii i innych urządzeń magazynujących energię oraz wy-
najem sprzętu do nich, Czyszczenie i pielęgnacja tkanin, tekstyliów, 
skóry, futer i wyrobów wytworzonych z tych materiałów, Instalowa-
nie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń tele-
komunikacyjnych, Instalowanie, konserwacja i  naprawa systemów 
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie, konser-
wacja i  naprawa alarmów, zamków i  kas pancernych, Instalowanie, 
konserwacja i  naprawa wind i  dźwigów, Instalowanie, konserwacja 
i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Konserwacja i naprawa bu-
dynków, Konserwacja i naprawa opon, Montaż, utrzymanie i napra-

wa mebli, Naprawa i konserwacja zegarów i zegarków, Naprawa, kon-
serwacja i tankowanie pojazdów, Regeneracja i napełnianie tonerów 
i tuszów, Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, 
okien i  rolet, Budowa elektrowni falowych, Budowa i  konserwacja 
rurociągów, Budowa rafinerii ropy naftowej, Budowa zakładów prze-
mysłowych, Instalacja pasywnej ochrony przeciwpożarowej, Instala-
cja osłon przeciwsłonecznych, Instalacja ogrzewania wykorzystują-
cego efekt prądów naskórkowych, Instalacja ogniw i  modułów 
fotowoltaicznych, Instalacja odgromników, Instalacja narzędzi 
na  placach budowy, Instalacja, naprawa i  konserwacja obiektów 
i  sprzętu pomieszczeń czystych, Instalacja, naprawa i  konserwacja 
chłodnic do  silników, Instalacja, naprawa i  konserwacja urządzeń 
skraplających, Instalacja, naprawa i konserwacja rur kotłowych, Insta-
lacja, naprawa i  konserwacja kondensatorów pary, Instalacja mebli 
w  sklepach, Instalacja mebli, Instalacja materiałów izolacyjnych, In-
stalacja maszyn przemysłowych, Instalacja maszyn biurowych, Insta-
lacja maszyn, Budowanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzysta-
niu szalunków przesuwnych i wznoszących, Ciesielstwo, Czyszczenie 
basenów, Czyszczenie cylindrów wodnych, Czyszczenie elementów 
wystroju wnętrz, Czyszczenie higieniczne [baseny], Czyszczenie hi-
gieniczne [obiekty ruchome], Czyszczenie higieniczne [wanny], 
Czyszczenie i  naprawa kotłów, Czyszczenie instalacji wodociągo-
wych, Czyszczenie instrumentów i  urządzeń chirurgicznych, Czysz-
czenie kamieniarki, Czyszczenie kominów, Czyszczenie kotłów, 
Czyszczenie maszyn, Czyszczenie mebli, Czyszczenie pasów starto-
wych, Czyszczenie pasów startowych lotnisk, Czyszczenie pojemni-
ków do przechowywania, Czyszczenie pokryć podłogowych, Czysz-
czenie pomników, Czyszczenie powierzchni ścian, Czyszczenie 
pralek, Czyszczenie przenośnych konstrukcji, Czyszczenie rucho-
mych obiektów sanitarnych, Czyszczenie silników elektrycznych, 
Czyszczenie stoisk wystawowych, Czyszczenie studzienek ścieko-
wych, Czyszczenie studzienek ściekowych wodą pod wysokim ci-
śnieniem, Czyszczenie szamb, Czyszczenie szamb (szamb wykorzy-
stujących bakterie do  przeróbki ścieków), Czyszczenie układów 
wodociągów, Czyszczenie wanien, Czyszczenie wodnic (linii wod-
nych), Czyszczenie żaluzji, Czyszczenie zbiorników, Czyszczenie zbior-
ników magazynowych, Czyszczenie zbiorników na  wodę, Czyszcze-
nie zbiorników zasobnikowych, Czyszczenie zewnętrznych pokładów 
statków, Dezynfekcja zastawy stołowej, Diagnostyczne usługi konser-
wacyjne w zakresie fotokopiarek, Dostarczanie skomputeryzowanych 
informacji z zakresu konserwacji dywanów, Eliminacja zakłóceń w in-
stalacjach elektrycznych, Informacja o konserwacji sprzętu pomiaro-
wego i urządzeń testujących, Informacja o naprawach, Instalacja ak-
tywnej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja aparatury medycznej, 
Instalacja betonowych systemów formujących, Instalacja chłodziarek 
(zamrażarek), Instalacja ciśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa, In-
stalacja elektrycznego ogrzewania towarzyszącego, Instalacja gazo-
ciągów, Instalacja gazociągów i wodociągów, Instalacja i naprawa au-
tomatów do sprzedaży, Instalacja i naprawa bankomatów, Instalacja 
i naprawa sprzętu ochrony przeciwpowodziowej, Instalacja i naprawa 
wyświetlaczy z  diodami elektroluminescencyjnymi [LED], Instalacja 
izolacji na  murach szczelinowych, Instalacja izolacji rur, Instalacja, 
konserwacja i  naprawa maszyn, Instalacja, konserwacja i  naprawa 
urządzeń do  nadawania, Instalacja, konserwacja i  naprawa sprzętu 
kuchennego, Instalacja, konserwacja i  naprawa urządzeń i  przyrzą-
dów medycznych, Instalacja konstrukcji o  wysokiej wytrzymałości 
na rozciąganie, Instalacja konstrukcji tymczasowych na wystawy han-
dlowe, Instalacja pieców przemysłowych, Instalacja piwnicznych pro-
duktów wodoodpornych, Instalacja pokryć dachowych, Instalacja 
prefabrykowanych elementów budowlanych, Instalacja przednich 
szyb w pojazdach, Instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożaro-
wej, Instalacja przemysłowych urządzeń do  gotowania, Instalacja 
przemysłowych przewodów grzejnych, Instalacja przemysłowych 
urządzeń ciśnieniowych, Instalacja przemysłowych zbiorników ciśnie-
niowych, Instalacja przewodów wodociągowych, Instalacja rur okła-
dzinowych, przewodów rurowych i przewodów wiertniczych w szy-
bach naftowych, Instalacja rurociągów lądowych, Instalacja 
rurociągów podmorskich, Instalacja rurociągów przemysłowych, In-
stalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych i  budowla-
nych, Instalacja sprzętu audiowizualnego, Instalacja sprzętu do auto-
matyki budynkowej, Instalacja sprzętu do  prania i  kuchennego, 
Instalacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego w samochodach, 
Instalacja sprzętu hydraulicznego, Instalacja sprzętu ochroniarskiego 
i bezpieczeństwa, Instalacja stoisk przeznaczonych na wystawy, In-
stalacja systemów do gromadzenia wody deszczowej, Instalacja sys-
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temów do  odprowadzania wody deszczowej, Instalacja systemów 
do zbierania wody deszczowej, Instalacja systemów energii wodnej, 
Instalacja systemów energii wiatrowej, Instalacja systemów fizycznej 
kontroli dostępu, Instalacja systemów gaszenia pożaru, Instalacja 
systemów inżynierii środowiska, Instalacja systemów ochrony środo-
wiska, Instalacja systemów ochrony przed piorunami, Instalacja sys-
temów odprowadzania ciepła, Instalacja systemów oprzyrządowa-
nia, Instalacja systemów oświetleniowych, Instalacja systemów 
oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, Insta-
lacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną 
w budynkach mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych 
zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Instala-
cja systemów telewizji przemysłowej, Instalacja systemów tłumienia 
ognia, Instalacja systemów umożliwiających kontrolowanie zwierząt 
domowych, Instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, In-
stalacja systemów wyciągowych dymu, Instalacja systemów zarzą-
dzania ruchem, Instalacja urządzeń do chłodzenia, Instalacja szamb, 
Instalacja urządzeń do gotowania, Instalacja urządzeń do kompensa-
cji mocy biernej, Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Instala-
cja urządzeń do produkcji ropy naftowej, Instalacja urządzeń do su-
szenia, Instalacja urządzeń do  wytwarzania energii, Instalacja 
urządzeń do  zaopatrzenia w  wodę, Instalacja urządzeń do  zaopa-
trzenia w  gaz i  do  dystrybucji gazu, Instalacja urządzeń elektrycz-
nych, Instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, Instala-
cja urządzeń oświetleniowych, Instalacja urządzeń sanitarnych, 
Instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja uzie-
mienia elektrycznego, Instalacja zamrażarek, Instalacja zbiorników 
na wodę deszczową, Instalowanie generatorów prądu, Instalowanie 
gotowych elementów konstrukcyjnych, Instalowanie i  konserwacja 
systemów nawadniających, Instalowanie i  naprawa pieców, Instalo-
wanie i  naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie i  naprawa 
urządzeń zamrażalniczych, Instalowanie i naprawa urządzeń do na-
wadniania, Instalowanie i naprawy pieców, Instalowanie, konserwacja 
oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, Instalowanie konstrukcji 
tymczasowych na wystawy handlowe, Instalowanie konstrukcji tym-
czasowych na  targi handlowe, Instalowanie kotłów, Instalowanie 
kotw wbijanych do ziemi, Instalowanie linii transmisyjnych, Instalowa-
nie mebli na  wymiar, Instalowanie obiektów i  urządzeń magazyno-
wych, Instalowanie odbiorników radiowych, Instalowanie osprzętu 
i  akcesoriów w  pomieszczeniach mieszkalnych, Instalowanie paneli 
kolorowych na fasadach budynków, Instalowanie pieców do wytapia-
nia, Instalowanie pneumatycznych systemów do transportu materia-
łów masowych, Instalowanie powłok ognioodpornych, Instalowanie 
przenośników, Instalowanie przyrządów do poszukiwania ropy nafto-
wej, Instalowanie rynien, Instalowanie silników, Instalowanie sprzętu 
kuchennego, Instalowanie stanowisk do  przemówień konferencyj-
nych, Instalowanie stoisk targowych, Instalowanie symulatorów po-
jazdów, Instalowanie systemów łącznościowych pracujących na czę-
stotliwości radiowej, Instalowanie systemów odkurzania centralnego, 
Instalowanie systemów telewizji kablowych, Instalowanie systemów 
zasilanych energią słoneczną, Instalowanie szyberdachów, Instalowa-
nie ulicznych afiszy informacyjnych, Instalowanie ulicznych obiektów 
publicznego użytku, Instalowanie urządzeń biurowych, Instalowanie 
urządzeń sanitarnych, Instalowanie urządzeń elektrycznych, Instalo-
wanie urządzeń zapobiegających kradzieżom, Instalowanie we-
wnętrznych ścianek działowych, Instalowanie wewnętrznych ścianek 
działowych w budynkach, Instalowanie wyposażenia budynków, In-
stalowanie wykładzin rurowych w przejściach, Instalowanie wyposa-
żenia kuchennego, Instalowanie zabezpieczeń przed przeciągami 
na  oknach otwieranych pionowo, Instalowanie zasuw, Instalowanie 
zintegrowanych sieci radiowych, Izolacja rur, Izolacja rurociągów, Izo-
lowanie rurociągów, Kładzenie dywanów, Konserwacja akwariów, 
Konserwacja basenów, Konserwacja dachów, Konserwacja dróg, 
Konserwacja drukarek 3D, Konserwacja dzieł sztuki, Konserwacja 
elektrycznych systemów handlowych, Konserwacja i naprawa bram, 
Konserwacja i naprawa broni lotniczej, Konserwacja i naprawa ciśnie-
niowych urządzeń bezpieczeństwa, Konserwacja i naprawa dotyczą-
ce automatów do zamykania drzwi, Konserwacja i naprawa dronów, 
Konserwacja i naprawa dźwigów, Konserwacja i naprawa elektrycz-
nych systemów uziemienia, Konserwacja i  naprawa instalacji drzwi 
automatycznych, Konserwacja i naprawa instalacji do przechowywa-
nia, Konserwacja i naprawa instalacji do przechowywania ropy nafto-
wej i gazu, Konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa, Konser-
wacja i naprawa instalacji energii słonecznej, Konserwacja i naprawa 
instalacji geotermicznych, Konserwacja i naprawa instalacji ogrzewa-

nia słonecznego, Konserwacja i naprawa kanałów deszczowych, Kon-
serwacja i  naprawa kotłów na  paliwa stałe, Konserwacja i  naprawa 
ładowni, Konserwacja i naprawa mebli, Konserwacja i naprawa nart, 
Konserwacja i  naprawa ogrzewania towarzyszącego, Konserwacja 
i  naprawa palników, Konserwacja i  naprawa piorunochronów, Kon-
serwacja i naprawa podłóg, Konserwacja i naprawa przemysłowych 
zbiorników ciśnieniowych, Konserwacja i naprawa rurociągów prze-
mysłowych, Konserwacja i naprawa rynien dachowych, Konserwacja 
i naprawa silników, Konserwacja i naprawa sprzętu sportowego, Kon-
serwacja i naprawa systemów zawierających węże doprowadzające 
płyny, Konserwacja i naprawa systemów ewakuacji przeciwpożaro-
wej, Konserwacja i naprawa systemów gaszenia pożaru, Konserwacja 
i naprawa systemów alarmu przeciwpożarowego, Konserwacja i na-
prawa systemów kontroli dostępu, Konserwacja i naprawa systemów 
fizycznej kontroli dostępu, Konserwacja i naprawa systemów ochro-
ny przed piorunami, Konserwacja i naprawa systemów wykrywania 
pożaru, Konserwacja i naprawa szlabanów automatycznych, Konser-
wacja i naprawa turbin gazowych, Konserwacja i naprawa urządzeń 
do  oczyszczania wody, Konserwacja i  naprawa urządzeń ciśnienio-
wych, Konserwacja i  naprawa zbiorników magazynowych, Konser-
wacja i naprawy budynków, Konserwacja i odnowa dzieł sztuki, Kon-
serwacja lub naprawa maszyn do dojenia [dojarek], Konserwacja lub 
naprawa palników, Konserwacja maszyn biurowych, Konserwacja 
maszyn do czyszczenia, Konserwacja maszyn do pisania, Konserwa-
cja maszyn i sprzętu do spawania, Konserwacja maszyn przemysło-
wych, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowol-
taicznych, Konserwacja nieelektrycznych kuchennych płytek 
grzewczych, Konserwacja nieruchomości, Konserwacja obiektów in-
żynierii wodno-lądowej obejmująca wykorzystywanie dyszy ciśnie-
niowych do  wystrzeliwania wody zawierającej materiały ścierne, 
Konserwacja obiektów inżynierii wodno-lądowej obejmująca wyko-
rzystywanie hydromechanicznego sprzętu tnącego, Konserwacja 
obiektów inżynierii wodno-lądowej obejmująca wykorzystywanie 
hydraulicznego sprzętu tnącego, Konserwacja opon, Konserwacja 
pneumatycznych narzędzi ręcznych, Konserwacja podłóg drewnia-
nych, Konserwacja podłóg laminowanych, Konserwacja podłóg 
z imitacji drewna, Konserwacja przewodów, Konserwacja, serwis i na-
prawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, Konserwa-
cja, serwis i naprawa systemów broni, Konserwacja, serwis i naprawa 
urządzeń i  instalacji do  wytwarzania energii, Konserwacja silników 
spalinowych, Konserwacja silników spalinowych wewnętrznego spa-
lania, Konserwacja sprzętu do  kontroli poziomu zanieczyszczenia 
wody, Konserwacja sprzętu medycznego, Konserwacja sprzętu sto-
sowanego w usługach cateringowych, Konserwacja urządzeń auto-
matycznych, Konserwacja systemów odprowadzania nieczystości 
[szamb], Konserwacja urządzeń biurowych, Konserwacja urządzeń 
do  dyktowania, Konserwacja urządzeń do  przetwarzania napojów, 
Konserwacja urządzeń domowych do chłodzenia, Konserwacja urzą-
dzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa głębokiej zastawy 
stołowej, Naprawa generatorów elektrycznych oraz silników wiatro-
wych, Naprawa fotokopiarek, Naprawa fortepianów, Naprawa filtrów 
powietrza i części do nich, Naprawa filtrów powietrza, Naprawa fil-
trów powietrza wlotowego do  maszyn, Naprawa filtrów powietrza 
wlotowego i części do nich, Naprawa filtrów do mleka, Naprawa fil-
trów do  maszyn i  silników, Naprawa elementów silników, Naprawa 
elektronicznych systemów kasowych, Naprawa dźwigów, Naprawa 
dachów, Naprawa chłodziarek (zamrażarek), Naprawa chłodziarek, 
Naprawa butli z gazem, Naprawa bagażu, Naprawa automatycznych 
podajników paszy dla hodowlanych zwierząt gospodarskich, Napra-
wa artykułów z  żelaza, Naprawa aparatury chirurgicznej, Naprawa 
aparatów fotograficznych, Nakładanie wylewki posadzkowej, Nakła-
danie wodoodpornych wykładzin, Nakładanie powłok w  tunelach, 
Nakładanie powłok w celu naprawy ścian, Nakładanie powłok ochron-
nych na  powierzchnie zbiorników, Nakładanie powłok ochronnych 
na  powierzchnie wgłębień, Nakładanie powłok nieprzemakalnych 
na  dachy, Nakładanie powłok na  baseny pływackie, Nakładanie po-
włok antygraffiti, Nakładanie pokryć powierzchniowych, Nakładanie 
osłon na światłowody, Nakładanie osłon na kable, Nakładanie jastry-
chów, Nakładanie farby w  sprayu, Nakładanie farb ochronnych 
na drewno, Nakładanie faktur na sufity, Nakładanie antypoślizgowych 
podłogowych warstw uszczelniających, Nagwintowywanie luf broni, 
Nadawanie faktury sufitom lub ścianom, Mycie pojazdów mechanicz-
nych, Mycie skrzynek na ryby, Montaż zmiękczaczy wody, Montaż ze-
stawów półek, Montaż wyposażenia kuchennego, Konserwacja urzą-
dzeń i narzędzi medycznych, Konserwacja urządzeń oczyszczających 
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wodę, Konserwacja znaków, Lakierowanie, Lakierowanie desek, La-
kierowanie materiałów z kartonu, Malowanie, Malowanie i lakierowa-
nie, Malowanie lub naprawa znaków, Malowanie metalowych po-
wierzchni w  celu zapobiegania korozji, Malowanie natryskowe, 
Malowanie natryskowe metali, Malowanie pasów na  nawierzchni, 
Malowanie powierzchni budynków, Malowanie powierzchni we-
wnętrznych i  zewnętrznych, Malowanie znaków, Mechaniczne 
oczyszczanie szlaków wodnych, Montaż belkowania dachu, Montaż 
bram, Montaż drzwi, Montaż drzwi i okien, Montaż grillów, Montaż 
i  konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Montaż i  konserwacja in-
stalacji ogrzewania słonecznego, Montaż i  naprawa anten, Montaż 
[instalacja] instalacji maszynowych, Montaż [instalacja] konstrukcji 
budynków, Montaż [instalacja] półek, Montaż instalacji do zmiękcza-
nia wody, Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągo-
wych, Montaż instalacji na placach budowy, Montaż instalacji prze-
mysłowych, Montaż [instalowanie] systemów przechowywania, 
Montaż namiotów, Montaż ogrodzeń, Montaż okładziny zewnętrz-
nych ścian budynku, Montaż okuć do  drzwi, Montaż paneli gipso-
wych, Montaż płyt ściennych, Montaż podłóg drewnianych, Montaż 
podłóg laminowanych, Montaż podłóg podniesionych, Montaż pod-
łóg z imitacji drewna, Montaż półpięter, Montaż produktów odlewni-
czych, Montaż rusztowań, Montaż ścian działowych kartonowo-gip-
sowych, Montaż silników lotniczych, Montaż sprzętu kateringowego, 
Montaż stojaków i półek, Montaż szafek kuchennych, Montaż tym-
czasowych barierek, Montaż tymczasowych ogrodzeń, Montaż wy-
kładzin kanałów ściekowych, Naprawa gogli, Naprawa i konserwacja 
aparatów słuchowych dla osób niesłyszących, Naprawa i konserwa-
cja artykułów gimnastycznych i sportowych, Naprawa i konserwacja 
automatycznych skrzyni biegów, Naprawa i konserwacja elektrowni 
wiatrowych, Naprawa i  konserwacja elektrowni falowych, Naprawa 
i  konserwacja elektronicznych paneli wyświetlających, Naprawa 
i konserwacja generatorów energii elektrycznej, Naprawa i konserwa-
cja instalacji elektronicznych, Naprawa i konserwacja instrumentów, 
urządzeń i sprzętu medycznego, Naprawa i konserwacja instalacji ga-
zowych i elektrycznych, Naprawa i konserwacja instrumentów i apa-
ratury chirurgicznej, Naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania 
energii, Naprawa i konserwacja kontenerów transportowych, Napra-
wa i konserwacja laserowych urządzeń pomiarowych, Naprawa i kon-
serwacja maszyn do robót ziemnych, Naprawa i konserwacja maszyn 
do budowy dróg, Naprawa i konserwacja maszyn rolniczych, Napra-
wa i konserwacja maszyn i obrabiarek do obróbki i przetwarzania me-
tali, Naprawa i konserwacja narzędzi ogrodniczych, Naprawa i konser-
wacja osi i części do nich, Naprawa i konserwacja pomp zasilających 
lub pomp do podwyższania ciśnienia, Naprawa i konserwacja pomp, 
Naprawa i konserwacja pomp próżniowych, Naprawa i konserwacja 
pras do  przetwarzania metali, Naprawa i  konserwacja projektorów 
filmowych, Naprawa i  konserwacja przekładni zębatych, Naprawa 
i konserwacja ręcznych skrzyni biegów, Naprawa i konserwacja rusz-
towań budowlanych oraz platform budowlanych, Naprawa i konser-
wacja sprzętu kempingowego, Naprawa i konserwacja sprzętu górni-
czego, Naprawa i konserwacja sprzętu do robót ziemnych, Naprawa 
i konserwacja sprzętu do budowy dróg, Naprawa i konserwacja sprzę-
tu sportowego i do fitnessu, Naprawa i konserwacja sprężarek, Napra-
wa i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia, Naprawa i kon-
serwacja urządzeń multimedialnych, Naprawa i konserwacja urządzeń 
fotograficznych, Naprawa i  konserwacja urządzeń elektronicznych, 
Naprawa i konserwacja urządzeń do chłodzenia, Naprawa i konserwa-
cja urządzeń do suszenia, Naprawa i konserwacja zabawek, Naprawa 
i renowacja artykułów gospodarstwa domowego, Naprawa i renowa-
cja książek, Naprawa i renowacja mebli, Naprawa instalacji do użytku 
w produkcji metalu, przetwarzaniu metalu i obróbce metalu, Napra-
wa instalacji do zaopatrzenia w wodę, Naprawa instalacji do zaopa-
trzenia w energię, Naprawa instalacji i maszyn produkujących biogaz, 
Naprawa instalacji sanitarnych, Naprawa instalacji, urządzeń i maszyn 
do produkcji energii, Naprawa instrumentów muzycznych, Naprawa 
konstrukcji wykorzystywanych w  warunkach wysokiej temperatury, 
Naprawa koryt do karmienia, Naprawa kontenerów transportowych, 
Naprawa linii wysokiego napięcia, Naprawa lornetek, Naprawa lub 
konserwacja automatów sprzedających, Naprawa lub konserwacja 
broni palnej, Naprawa lub konserwacja elektrowni jądrowych, Napra-
wa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, Napra-
wa lub konserwacja elektrycznych urządzeń i  instalacji do gotowa-
nia, Naprawa lub konserwacja gazowych podgrzewaczy wody, 
Naprawa lub konserwacja generatorów energii elektrycznej, Napra-
wa lub konserwacja garnków i rondli kuchennych, Naprawa lub kon-

serwacja instalacji do mycia pojazdów, Naprawa lub konserwacja in-
strumentów muzycznych, Naprawa lub konserwacja inkubatorów jaj, 
Naprawa lub konserwacja instalacji weterynaryjnych, Naprawa lub 
konserwacja klatek do  hodowli piskląt, Naprawa lub konserwacja 
konsumenckich urządzeń elektrycznych, Naprawa lub konserwacja 
maszyn i urządzeń do przetwórstwa chemicznego, Naprawa lub kon-
serwacja młynów do paszy, Naprawa lub konserwacja maszyn i urzą-
dzeń do  załadunku-rozładunku, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń do zbioru upraw, Naprawa lub konserwacja maszyn i na-
rzędzi do hodowli jedwabników, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń drukarskich lub introligatorskich, Naprawa lub konserwa-
cja maszyn i urządzeń do hodowli jedwabników, Naprawa lub kon-
serwacja maszyn i urządzeń do przetwarzania napojów, Naprawa lub 
konserwacja maszyn i  urządzeń do  obróbki papieru, Naprawa lub 
konserwacja maszyn i systemów do produkcji obwodów scalonych, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i  przyrządów pomiarowych, Na-
prawa lub konserwacja maszyn i instrumentów testujących, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji papieru, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i  urządzeń do  nurkowania, Naprawa lub 
konserwacja maszyn i narzędzi do przetwarzania włókien roślinnych, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do kruszenia odpadów, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi rolniczych, Naprawa lub 
konserwacja maszyn i systemów do produkcji półprzewodników, Na-
prawa lub konserwacja maszyn i urządzeń ustalających częstotliwość 
sygnału wizyjnego, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń 
do  przetwarzania tworzyw sztucznych, Naprawa lub konserwacja 
maszyn i urządzeń do malowania, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń mrożących, Naprawa lub konserwacja maszyn i przyrzą-
dów optycznych, Naprawa lub konserwacja maszyn i  urządzeń 
do  produkcji wyrobów gumowych, Naprawa lub konserwacja ma-
szyn i urządzeń biurowych, Naprawa lub konserwacja maszyn o na-
pędzie silnikowym do czyszczenia podłóg, Naprawa lub konserwacja 
maszyn i urządzeń rozrywkowych, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i  urządzeń do  uprawy ziemi, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń kinematograficznych, Naprawa lub konserwacja maszyn 
i urządzeń górniczych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń 
medycznych, Naprawa lub konserwacja mikserów do paszy, Napra-
wa lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, Naprawa lub 
konserwacja maszyn i  urządzeń do  produkcji wyrobów szklanych, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi do obróbki metali, Na-
prawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do pakowania lub owijania, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń fotograficznych, Napra-
wa lub konserwacja maszyn i  urządzeń do  dystrybucji lub kontroli 
energii, Naprawa lub konserwacja maszyn i  przyrządów szewskich, 
Naprawa lub konserwacja maszyn do szycia, Naprawa lub konserwa-
cja maszyn i urządzeń włókienniczych, Naprawa lub konserwacja ma-
szyn i urządzeń do produkcji miazgi drzewnej, Naprawa lub konser-
wacja maszyn i  urządzeń do  przetwarzania żywności, Naprawa lub 
konserwacja maszyn i urządzeń do przemysłu drzewnego, Naprawa 
lub konserwacja maszyn i narzędzi do połowu ryb, Naprawa lub kon-
serwacja maszyn do przetwarzania tytoniu, Naprawa lub konserwacja 
maszyn i urządzeń do prasowania odpadów, Naprawa lub konserwa-
cja maszyn i  urządzeń do  użytku w  męskich zakładach fryzjerskich, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do użytku w salonach 
piękności, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji 
sklejki, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do produkcji for-
nirów, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, 
Naprawa lub konserwacja mechanicznych systemów parkingowych, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarzania żyw-
ności lub napojów, Naprawa lub konserwacja maszyn drukarskich, 
Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń introligatorskich, Napra-
wa lub konserwacja maszyn i urządzeń do obróbki drewna, Naprawa 
lub konserwacja nieelektrycznych urządzeń i  instalacji do  gotowa-
nia, Naprawa lub konserwacja przemysłowych zmywarek do naczyń, 
Naprawa lub konserwacja pralek przemysłowych, Naprawa lub kon-
serwacja pras do  paszy, Naprawa lub konserwacja pomp, Naprawa 
lub konserwacja pieców przemysłowych, Naprawa lub konserwacja 
projektorów filmowych, Naprawa lub konserwacja rzutników, Napra-
wa lub konserwacja silników elektrycznych, Naprawa lub konserwa-
cja sprzętu do  kontroli poziomu zanieczyszczenia wody, Naprawa 
lub konserwacja sprzętu stacji benzynowych, Naprawa lub konser-
wacja statków, Naprawa lub konserwacja szyldów, Naprawa lub kon-
serwacja sprzętu budowlanego, Naprawa lub konserwacja sprzętu 
wędkarskiego, Naprawa lub konserwacja transporterów (przenośni-
ków), Naprawa lub konserwacja urządzeń do oczyszczania wody, Na-
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prawa lub konserwacja urządzeń do gotowania do celów przemysło-
wych, Naprawa lub konserwacja urządzeń i  instrumentów 
laboratoryjnych, Naprawa lub konserwacja urządzeń do rozdrabnia-
nia paszy, Naprawa lub konserwacja urządzeń i instalacji do gotowa-
nia, Naprawa lub konserwacja urządzeń do  parkowania rowerów, 
Naprawa lub konserwacja urządzeń do gotowania, Naprawa lub kon-
serwacja urządzeń do  uzdatniania wody do  celów przemysłowych, 
Naprawa lub konserwacja wanien, Naprawa lub utrzymanie zakła-
dów chemicznych, Naprawa maszyn, Naprawa maszyn biurowych, 
Naprawa maszyn budowlanych i  sprzętu budowlanego, Naprawa 
maszyn do  obróbki odpadów przemysłowych, Naprawa maszyn 
do przetwarzania odpadów organicznych, Naprawa maszyn i sprzę-
tu do  obróbki metali, Naprawa maszyn i  sprzętu medycznego, Na-
prawa maszyn i urządzeń do gier, Naprawa maszyn i urządzeń biuro-
wych, Naprawa maszyn na  sprzężone powietrze, Naprawa maszyn 
przemysłowych, Naprawa misek klozetowych ze  zintegrowanymi 
bidetowymi dyszami wodnymi, Naprawa narzędzi, Naprawa nieelek-
trycznych kuchennych płytek grzewczych, Naprawa niewielkich ar-
tykułów metalowych, Naprawa obuwia, toreb i  pasków, Naprawa 
odbiorników radiowych, Naprawa odbiorników radiowych lub tele-
wizyjnych, Naprawa odkurzaczy, Naprawa ogrodzeń, Naprawa oku-
larów, Naprawa okularów przeciwsłonecznych, Naprawa ościeżnic 
drzwiowych, Naprawa osi do pojazdów, Naprawa osi do maszyn, Na-
prawa osłon przeciwsłonecznych, Naprawa parasoli, Naprawa para-
soli przeciwsłonecznych, Naprawa pieców przemysłowych, Naprawa 
płytek, Naprawa podłóg drewnianych, Naprawa podłóg laminowa-
nych, Naprawa podłóg z imitacji drewna, Naprawa pojemników pod 
ciśnieniem, Naprawa pokryć podłogowych, Naprawa pomp, Napra-
wa przyrządów optycznych, Naprawa rusztowań, Naprawa sprzętu 
do  gry w  bilard, Naprawa sprzętu do  kontroli poziomu zanieczysz-
czenia wody, Naprawa sprzętu do  nawigacji powietrznej, Naprawa 
sprzętu elektrycznego, Naprawa sprzętu elektrycznego i  instalacji 
elektrotechnicznych, Naprawa sprzętu sportowego, Naprawa sprzę-
tu wędkarskiego, Naprawa systemów do  przerobu odpadów zwie-
rzęcych, Powlekanie przewodów, Powlekanie murów, Powlekanie 
[malowanie], Powlekanie kanałów ściekowych, Powlekanie betonu, 
Porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się rur wodno-kanaliza-
cyjnych, Porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się tłuszczow-
ników, Porady dotyczące zapobiegania blokowaniu się dołów gnil-
nych, Ponowne ostrzenie nożyczek, Ponowne ostrzenie noży, 
Ponowne ostrzenie łyżew, Ponowne oprawianie biżuterii, Ponowne 
czernienie karabinów, Ponowne czernienie broni, Ponowna obróbka 
powierzchni dachów, Pokrywanie dachów papą, Pokrywanie odpły-
wów, Polerowanie betonu, Polerowanie biżuterii, Polerowanie (czysz-
czenie), Pompowanie i czyszczenie szamb, Polerowanie i nadawanie 
połysku, Pompowanie i czyszczenie szamb wykorzystujących bakte-
rie do  przeróbki ścieków, Pompowanie szamb, Naprawa systemów 
doprowadzania gazu, Naprawa systemów kanalizacji, Naprawa syste-
mów stereo, Naprawa szyldów, Naprawa telewizorów, Naprawa toreb, 
Naprawa toreb lub worków, Naprawa turbin, Naprawa urządzeń do fil-
trowania powietrza, Naprawa urządzeń do gotowania, Naprawa urzą-
dzeń do suszenia, Naprawa urządzeń do wytwarzania pary, Naprawa 
urządzeń do  zaopatrzenia w  wodę, Naprawa urządzeń elektronicz-
nych, Naprawa urządzeń elektrycznych, Naprawa urządzeń fotogra-
ficznych, Naprawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, 
Naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa urzą-
dzeń oświetleniowych, Naprawa uszkodzeń po pożarze, Naprawa wa-
lizek, Naprawa wanien, Naprawa wyposażenia sklepów, Naprawa wy-
robów jubilerskich, Naprawa zabawek lub lalek, Naprawa żagli, 
Naprawa zamrażarek, Naprawa zegarów, Naprawa zegarków, Napraw-
cze roboty budowlane, Naprawy betonu, Naprawy elementów beto-
nowych, Naprawy lub konserwacja zbiorników zasobnikowych, Na-
prawy ozdób osobistych, Naprawy podwodne, Naprawy znaków, 
Nastawianie ostrzy do  pił, Naświetlanie przyrządów medycznych, 
Nawadnianie gruntów, Nitowanie, Obróbka przeciwkorozyjna, Obsłu-
ga techniczna i naprawa wodnicy balastowej, Oczyszczanie strumienio-
wo-ścierne powierzchni niemetalowych, Oczyszczanie strumieniowo-
ścierne powierzchni metalowych, Oczyszczanie strumieniowo-ścierne 
powierzchni, Oczyszczanie ulic, Oczyszczanie zbiorników na  wodę, 
Odnawianie dzieł sztuki, Odnawianie instrumentów muzycznych, Od-
nawianie kuchni, Odnawianie maszyn przemysłowych, Odnawianie 
wanien, Odnawianie wnętrz budynków, Odnawianie wyposażenia 
łazienek, Odnowa maszyn i  silników zużytych lub częściowo znisz-
czonych, Odnowa, naprawa i  konserwacja mebli, Odnowa pomp 
próżniowych i części do nich, Odnowa silników zużytych lub częścio-

wo zniszczonych, Odśnieżanie, Odświeżanie srebra (nakładanie no-
wej powłoki), Odwierty gazu i ropy naftowej, Oprawa kamieni szla-
chetnych [naprawa], Ostrzenie narzędzi wiertniczych, Ostrzenie 
noży, Ostrzenie noży do  kosiarek, Ostrzenie noży kuchennych, 
Ostrzenie nożyczek, Ostrzenie ostrzy kosiarek do  trawy, Ostrzenie 
nożyczek i noży kuchennych, Osuszanie terenów, Piaskowanie pod-
łóg, Pielęgnacja i naprawa nart, Podwodne oczyszczanie strumienio-
wo-ciśnieniowe powierzchni metalowych, Podwodne oczyszczanie 
strumieniowo-ścierne powierzchni metalowych, Podwodne oczysz-
czanie strumieniowo-ścierne powierzchni niemetalowych, Pogłębia-
nie podwodne, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub kon-
serwacją garnków i  rondli do  gotowania, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą i konserwacją sprzętu stajennego, Udzielanie 
informacji w związku z naprawą maszyn i urządzeń do gier, Udziela-
nie informacji w związku z naprawą sprzętu sportowego, Udzielanie 
informacji w związku z naprawą torebek lub worków, Udzielanie in-
formacji w związku z naprawą lub konserwacją elektrycznych urzą-
dzeń i instalacji do gotowania, Udzielanie informacji w związku z na-
prawą lub konserwacją nieelektrycznych urządzeń i  instalacji 
do gotowania, Udzielanie informacji w związku z naprawą lub kon-
serwacją urządzeń i  instalacji do  gotowania, Udzielanie informacji, 
porad i konsultacji na temat czyszczenia, Powlekanie rur, Prace kon-
serwacyjne na autostradach, Pralnie samoobsługowe, Pranie dziani-
ny, Przebudowa i  odnowa silników, Przebudowa sprzęgieł, Przebu-
dowa trzpieni obrotowych, Przegląd maszyn, Przegląd silników, 
Przekształcanie pomieszczeń sklepowych, Przetykanie układów 
rurociągów wykorzystywanych w przemyśle wytwórczym, Przetyka-
nie układów rurociągów wykorzystywanych w przemyśle rafinacyj-
nym, Przygotowywanie pól rozsączających ścieki, Regeneracja ma-
szyn zużytych lub częściowo zniszczonych, Regeneracja silników, 
Regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, Regene-
racja sprzęgieł, Regularne serwisowanie urządzeń do  chłodzenia, 
Regulowanie palników olejowych, Regulowanie i naprawa palników 
olejowych, Remont maszyn, Remont nieruchomości, Remontowanie 
trzpieni obrotowych, Renowacja betonu, Renowacja bojlerów prze-
mysłowych, Renowacja dzieł architektonicznych, Renowacja instala-
cji elektrycznych, Renowacja instalacji przemysłowych, Renowacja 
kuchni, Renowacja maszyn, Renowacja, naprawa i konserwacja prze-
wodów instalacji elektrycznej, Renowacja powłok cynowych, Reno-
wacja pomieszczeń sprzedaży detalicznej, Renowacja punktów 
sprzedaży detalicznej, Renowacja wnętrz pomieszczeń handlowych, 
Renowacja zakładów jądrowych, Restaurowanie dzieł sztuki, Rozbie-
ranie dróg, Rozbiórka rusztowań, Serwis elektrycznych urządzeń kon-
sumenckich, Serwis i  naprawa mechanicznych platform dostępo-
wych, Serwis i  naprawa platform roboczych unoszących, Serwis 
i naprawa urządzeń do podnoszenia, Serwis maszyn i urządzeń pro-
dukcyjnych, Serwis urządzeń elektronicznych, Serwis urządzeń i  in-
stalacji do wytwarzania energii, Serwis w sytuacjach awaryjnych urzą-
dzeń do  zaopatrzenia w  energię elektryczną, Serwis w  sytuacjach 
awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w gaz, Serwisowanie bojlerów 
przemysłowych, Serwisowanie dźwigów, Serwisowanie elektrowni 
jądrowych, Serwisowanie obrabiarek, Serwisowanie przewodów, Ser-
wisowanie sieci elektrycznych, Smarowanie silników, Spawanie do ce-
lów naprawczych, Spoinowanie murów, Sprzątanie bojlerów przemy-
słowych, Sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, Sprzątanie 
dróg dojazdowych na budowy, Sprzątanie nieruchomości, Sprzątanie 
placów budowy, Sprzątanie pomieszczeń na ładunki, Sprzątanie tere-
nów miejskich, Sprzątanie terenów publicznych, Sprzątanie toalet 
publicznych, Stawianie barierek ochronnych przeciwtłumowych, Sta-
wianie ogrodzeń zabezpieczających, Stawianie szalunków, Stawianie 
szalunków wznoszących, Stawianie szyldów, Stawianie tablic rekla-
mowych, Stawianie tablic wystawowych, Stawianie trybun, Stawianie 
tymczasowych siedzeń, Stawianie ulicznych barierek ochronnych, 
Stawianie znaków, Sterylizacja narzędzi chirurgicznych, Sterylizacja 
narzędzi medycznych, Stolarstwo [naprawa], Strojenie instrumentów 
muzycznych, Strojenie pianin lub fortepianów, Szlifowanie podłóg, 
Sztuczne naśnieżanie, Tapetowanie, Tworzenie faktury ścian, Udo-
stępnianie informacji związanych z naprawą lub konserwacją sprzętu 
wędkarskiego, Udzielanie informacji dotyczących restauracji mebli, 
Udzielanie informacji dotyczących naprawy sprzętu do  bilardu, 
Udzielanie informacji dotyczących naprawy lub konserwacji maszyn 
i  systemów do  produkcji półprzewodników, Udzielanie informacji 
dotyczących naprawy lub konserwacji kotłów, Usługi doradcze doty-
czące instalacji sprzętu hydraulicznego, Usługi doradcze dotyczące 
instalacji wind osobowych, Usługi doradcze dotyczące renowacji 
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nieruchomości, Usługi dekoracyjnego malowania wnętrz domów, 
Usługi czyszczenia w  zakresie sprzątania biur, Usługi czyszczenia 
związane ze  sprzątaniem przemysłowym, Usługi czyszczenia w  za-
kresie sprzątania gospodarstwa domowego, Usługi czyszczenia stru-
mieniem wody pod ciśnieniem, Usługi czyszczenia sprzętu klimaty-
zacyjnego, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub 
konserwacją maszyn i  urządzeń malujących, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do prze-
twarzania żywności lub napojów, Udzielanie informacji związanych 
z  usługami polerowania podłóg, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą sprzętu wędkarskiego, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń budowlanych, Udzie-
lanie informacji związanych z naprawą mat tatami, Udzielanie infor-
macji związanych z naprawą lub konserwacją aparatury i instrumen-
tów laboratoryjnych, Udzielanie informacji związanych z  naprawą 
lub konserwacją silników elektrycznych, Udzielanie informacji zwią-
zanych z naprawą lub konserwacją pralek przemysłowych, Udziela-
nie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją palników, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą i konserwacją okularów, 
Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją elek-
trycznych urządzeń do  oświetlania, Udzielanie informacji związa-
nych z naprawą lub konserwacją sprzętu do kontroli poziomu zanie-
czyszczenia wody, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją urządzeń do parkowania rowerów, Udzielanie informa-
cji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń kine-
matograficznych, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub 
konserwacją maszyn i urządzeń do obróbki chemicznej, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją sprzętu sportowe-
go, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją ma-
szyn i urządzeń do mrożenia, Udzielanie informacji związanych z na-
prawą lub konserwacją pieców przemysłowych, Udzielanie informacji 
związanych z  ostrzeniem nożyczek i  noży kuchennych, Udzielanie 
informacji związanych z  usługami sprzątania ulic, Udzielanie infor-
macji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i przyrządów 
wędkarskich, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub kon-
serwacją urządzeń i maszyn introligatorskich, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją pomp, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn drukarskich, Udziela-
nie informacji związanych z naprawą lub konserwacją wanien, Udzie-
lanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją mechanicz-
nych systemów parkingowych, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą parasoli, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją przemysłowych instalacji i  urządzeń chemicznych, 
Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją elek-
trowni jądrowych, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub 
konserwacją urządzeń do gotowania, Udzielanie informacji związa-
nych z instalacją urządzeń elektrycznych, Udzielanie informacji zwią-
zanych z naprawą lub konserwacją maszyn sprzedających, Udziela-
nie informacji związanych z naprawą lub konserwacją sprzętu stacji 
benzynowych, Udzielanie informacji związanych z instalacją maszyn, 
Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją ma-
szyn do  przetwarzania tytoniu, Udzielanie informacji związanych 
z  naprawą lub konserwacją maszyn i  urządzeń do  pakowania lub 
owijania, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwa-
cją zbiorników zasobnikowych, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją maszyn i przyrządów optycznych, Udzie-
lanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją instalacji 
do mycia pojazdów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub 
konserwacją maszyn i narzędzi do obróbki metali, Udzielanie infor-
macji związanych z  naprawą lub konserwacją maszyn i  urządzeń 
do produkcji wyrobów szklanych, Udzielanie informacji związanych 
z  naprawą lub konserwacją przemysłowych zmywarek do  naczyń, 
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją konsu-
menckich urządzeń elektrycznych, Udzielanie informacji związanych 
z  naprawą lub konserwacją maszyn i  urządzeń do  kruszenia odpa-
dów, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją 
maszyn o  napędzie silnikowym do  czyszczenia podłóg, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn do szycia, 
Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją ma-
szyn i systemów do produkcji układów scalonych, Udzielanie infor-
macji związanych z  naprawą lub konserwacją maszyn i  aparatury 
medycznej, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konser-
wacją maszyn i  urządzeń włókienniczych, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją broni palnej, Udzielanie in-
formacji związanych z usługami czyszczenia zbiorników zasobniko-

wych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją 
maszyn i urządzeń rozrywkowych, Udzielanie informacji związanych 
z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do zagęszczania od-
padów, Udzielanie informacji związanych z  naprawą okularów, 
Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub konserwacją ma-
szyn i  urządzeń biurowych, Udzielanie informacji związanych z  na-
prawą lub konserwacją urządzeń do oczyszczania wody, Udzielanie 
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i przyrzą-
dów do produkcji butów, Udzielanie informacji związanych z napra-
wą zabawek lub lalek, Udzielanie informacji związanych z  naprawą 
lub konserwacją maszyn i  przyrządów rolniczych, Udzielanie infor-
macji związanych z  naprawą lub konserwacją szyldów, Udzielanie 
informacji związanych z  naprawą lub konserwacją instrumentów 
muzycznych, Udzielanie informacji związanych z  naprawą lub kon-
serwacją generatorów energii, Udzielanie informacji związanych 
z  naprawą i  konserwacją pieców, Udzielanie informacji związanych 
z  usługami czyszczenia szamb, Udzielanie informacji związanych 
z  naprawą lub konserwacją samochodów, Udzielanie informacji 
związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń fotogra-
ficznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwa-
cją maszyn i urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych, Ukła-
danie dachówki, murowanie lub murowanie z bloczków, Układanie 
dywanów, Układanie kabli, Układanie kabli naziemnych, Układanie 
kabli podmorskich, Układanie kabli podwodnych, Układanie kabli 
ziemnych, Układanie parkietów, Układanie płytek podłogowych, 
Układanie podłóg warstwowych, Układanie pokryć podłogowych, 
Układanie pokryć sufitów, Układanie przewodów głównych, Układa-
nie sufitów, Układanie sztucznej nawierzchni, Układanie wykładziny 
dywanowej, Usługi ciśnieniowego fugowania, Usługi czyszczenia ba-
senów, Usługi czyszczenia biur, Usługi czyszczenia kanalizacji, Usługi 
czyszczenia kotłów, Usługi czyszczenia przemysłowego, Usługi 
czyszczenia rur, Usługi w  zakresie odnawiania prac kaligraficznych, 
Usługi w zakresie oczyszczania przez piaskowanie, Usługi w zakresie 
oczyszczania przez szorowanie, Usługi w zakresie napraw kanałów, 
Usługi w zakresie napraw przewodów, Usługi w zakresie napraw wy-
mienników ciepła, Usługi w zakresie napraw znaków, Usługi w zakre-
sie napełniania kartridżów na tusz, Usługi w zakresie montażu rusz-
towań, Usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu audiowizualnego, 
Usługi doradcze w zakresie instalacji systemów grzewczych na pali-
wa stałe, Usługi doradcze w zakresie konserwacji budynków, Usługi 
doradcze w zakresie naprawy konstrukcji inżynierii wodno-lądowej, 
Usługi doradcze w zakresie naprawy systemów kontroli środowiska, 
Usługi doradcze w zakresie renowacji rowów, Usługi doradcze w za-
kresie naprawy instalacji wodociągowych, Usługi doradcze w zakre-
sie instalacji elektrowni, Usługi doradcze w  zakresie instalacji silni-
ków, Usługi doradcze w  zakresie projektów obróbki powierzchni, 
Usługi doradcze w zakresie kładzenia rur, Usługi doradcze w zakresie 
konserwacji instalacji wodociągowych, Usługi doradcze w  zakresie 
konserwacji systemów kontroli środowiska, Usługi doradcze w zakre-
sie dbania o płytki wzorcowe, Usługi doradcze w zakresie instalacji 
systemów wodociągowych, Usługi doradcze w  zakresie instalacji 
pomp, Usługi doradcze w zakresie instalacji skrzyni biegów, Usługi 
doradcze w  zakresie instalacji generatorów, Usługi doradcze w  za-
kresie konserwacji płytek wzorcowych, Usługi doradcze w  zakresie 
konserwacji mocowań, Usługi doradcze związane z instalacją moco-
wań, Usługi doradcze związane z  instalacją sprzętu automatyki bu-
dynkowej, Usługi doradcze związane z konserwacją i naprawą sprzę-
tu mechanicznego i  elektrycznego, Usługi doradcze związane 
z  instalacją urządzeń oświetleniowych, Usługi doradcze związane 
z instalacją sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Usługi dorad-
cze związane z  instalacją sprzętu przeciwpożarowego, Usługi elek-
tryków, Usługi hydrauliczne i  szklarskie, Usługi informacyjne doty-
czące renowacji budynków, Usługi informacyjne w  zakresie 
konserwacji systemów zabezpieczających, Usługi informacyjne 
związane z instalacją systemów zabezpieczających, Usługi instalacji 
dachów, Usługi instalacji maszyn, Usługi instalacyjne platform robo-
czych i budowlanych, Usługi instalacyjne w zakresie rusztowań bu-
dowlanych, platform roboczych i  budowlanych, Usługi izolacyjne, 
Usługi konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki, Usługi konserwacji 
maszyn, Usługi konserwacji podłóg, Usługi konserwacji rur, Usługi 
konserwacyjne na  rzecz placówek sportowych, Usługi malarskie, 
Usługi malowania dekoracyjnego, Usługi malowania domów, Usługi 
malowania znaków, Usługi mechaniczne, Usługi modernizacji i prze-
kształcania maszyn, Usługi montażowe rusztowań budowlanych, 
Usługi montażu kuchni, Usługi mycia ciśnieniowego, Usługi napeł-
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niania gaśnic, Usługi naprawcze urządzeń elektrycznych gospodar-
stwa domowego, Usługi naprawcze w  zakresie silników, Usługi na-
prawcze w  zakresie elektronicznego sprzętu biznesowego, Usługi 
naprawcze w zakresie pokryć schodów, Usługi naprawcze w zakresie 
pokryć podłóg, Usługi naprawcze w zakresie pokryć ścian, Usługi na-
prawy i konserwacji okularów, Usługi naprawy kotłów, Usługi napra-
wy zabawek, Usługi naprawy sprzętu medycznego, Usługi naprawy 
zegarów, Usługi oczyszczania ulic, Usługi odladzania samolotów, 
Usługi odnawiania książek, Usługi odnawiania mieszkań, Usługi od-
nawiania obrazów, Usługi opróżniania [czyszczenia], Usługi ostrze-
nia, Usługi podnośników morskich, Usługi przepompowywania cie-
czy, Usługi renowacji starych książek, Usługi renowacji w zakresie rur 
odpływowych, Usługi renowacji w  zakresie rur do  dostarczania 
wody, Usługi sprzątania, Usługi sprzątania miejsc popełnienia prze-
stępstw, Usługi stawiania znaków, Usługi sterylizacji sprzętu ochrony 
indywidualnej, Usługi stolarskie [naprawa konstrukcji drewnianych], 
Usługi strojenia instrumentów muzycznych, Usługi suchych doków, 
Usługi szewskie [naprawa], Usługi układania przewodów elektrycz-
nych, Usługi usuwania odpadów niebezpiecznych, Usługi uszczelnia-
nia wnętrz, Usługi w zakresie eliminacji zakłóceń dla urządzeń elek-
trycznych, Usługi w  zakresie instalacji elektrycznych, Usługi 
w  zakresie instalowania kotew do  murów szczelinowych, Usługi 
w  zakresie kontroli erozji gleb, Usługi w  zakresie kopania w  ziemi 
w celu weryfikacji położenia uzbrojenia, Usługi w zakresie malowa-
nia i prac dekoratorskich, Usługi w zakresie okrywania [zabezpiecza-
nia] budynków zakładów przemysłowych w  celu ich  konserwacji, 
Usługi w zakresie powlekania w celu konserwacji instalacji zakładów 
budowy maszyn okrętowych, Usługi w zakresie powlekania podłóg, 
Usługi w zakresie powlekania w celu naprawy instalacji zakładów in-
żynierii przemysłowej, Usługi w zakresie powlekania w celu naprawy 
instalacji zakładów budowy maszyn okrętowych, Usługi w zakresie 
regulowania nart, Usługi w  zakresie smarowania, Usługi w  zakresie 
stawiania ogrodzeń, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, 
Usługi wykonawców w zakresie płyt gipsowych, Usługi zabezpiecza-
nia przed wilgocią, Usługi zabezpieczania przed korozją, Usługi za-
miatania ulic, Usługi znakowania nawierzchni, Ustawianie ostrzy 
do pił, Ustawianie pieców, Usuwanie azbestu, Usuwanie graffiti, Usu-
wanie odpadów [usługi czyszczenia], Usuwanie plam, Usuwanie rdzy, 
Usuwanie wycieków, Utrzymanie i konserwacja kręgielni, Uszczelnia-
nie i rozbieranie dróg, Wciąganie maszyn związanych z instalacją, na-
prawą i budownictwem, Wiercenie, Wydobycie azbestu, Wykonywa-
nie obrzutki na  basenach pływackich, Wykonywanie obrzutki 
w tunelach, Wymiana akumulatorów, Wymiana baterii, Wymiana ha-
mulców, Wymiana świateł, Wynajem i konserwacja podestów robo-
czych, Wynajem sprzętu do sterylizacji środków ochrony indywidual-
nej (ŚOI), Wyposażanie wnętrz biur, Wyposażanie wnętrz pomieszczeń 
firmowych, Wywóz odpadów [czyszczenie], Wznoszenie budynków 
prefabrykowanych, Wznoszenie przesuwnych szalunków, Wznosze-
nie rusztowań dla budownictwa lądowo-wodnego, Wznoszenie ścian 
osłonowych, Wznoszenie rusztowań do  celów budowlanych i  kon-
strukcyjnych, Wznoszenie szalunków dla inżynierii wodno-lądowej, 
Wznoszenie szalunków do renowacji i konserwacji, Wznoszenie sza-
lunków do celów budowlanych i konstrukcyjnych, Wznoszenie tym-
czasowych konstrukcji przeznaczonych na imprezy na świeżym po-
wietrzu, Zabezpieczanie przeciwwilgociowe piwnic, Zabezpieczanie 
przed korozją, Zakładanie instalacji geotermicznych, Zakładanie mo-
stowych złącz kompensacyjnych, Zamiatanie dróg, Zbieranie śmieci 
[zbiórka odpadów], Znakowanie poziome dróg, 39 Usługi wynajmu 
związane z transportem i magazynowaniem, Usługi przewozu, Trans-
port (Usługi nawigacji-), Parkowanie, przechowywanie pojazdów, 
cumowanie łodzi, Usługi wynajmu związane z pojazdami, transpor-
tem i  magazynowaniem, Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji 
w zakresie transportu, Transport, Parkowanie i przechowywanie po-
jazdów, Pakowanie i składowanie towarów, Dystrybucja za pomocą 
rurociągów i kabli, 41 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, Tłu-
maczenia językowe, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi rezerwacji bi-
letów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Tłumaczenia, Publikowa-
nie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, 42 Testowanie, stwierdzanie 
autentyczności i kontrola jakości, Usługi naukowe i technologiczne, 
Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, 
Usługi w zakresie projektowania, 43 Hotele dla zwierząt, Tymczaso-
we zakwaterowanie, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w za-
kresie dostarczania żywności i  napojów, Usługi informacji, doradz-
twa i  rezerwacji w  zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi 

zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajem mebli, bielizny stołowej, 
serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Pen-
sjonaty dla zwierząt, Pomieszczenia dla zwierząt, Udostępnianie za-
kwaterowania tymczasowego, Usługi w  zakresie zakwaterowania 
na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pomiesz-
czeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapew-
nianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie czasowego 
wynajmu powierzchni biurowej, Zapewnianie zakwaterowania tym-
czasowego, Zwierzęta (Pomieszczenia dla-), 44 Usługi w zakresie hi-
gieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej 
dla ludzi, Usługi w  zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w  zakresie 
rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi weterynaryj-
ne, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja 
urody dla ludzi, Opieka nad zwierzętami, Usługi chirurgów weteryna-
rzy, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, Zabiegi higie-
niczne dla zwierząt, Zabiegi pielęgnacyjne zwierząt domowych, Za-
biegi pielęgnacyjne zwierząt, Zwierzęta domowe (Zabiegi 
pielęgnacyjne-), Zwierzęta (Zabiegi pielęgnacyjne-) 

(111) 356851 (220) 2018 03 14 (210) 483476
(151) 2022 11 04 (441) 2018 07 09
(732) JANKOWSKA MONIKA ABC TORUŃ TOURIST BIURO 
TURYSTYCZNE, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Toruńska Piernikarnia Mistrza Bogumiła
(540) 

(591) biały, brązowy
(531) 26 01 01, 26 01 06, 26 02 05, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 30 pierniki, pierniki z  dodatkiem lawendy, płatków róż, 
chilli, kandyzowanej skórki pomarańczowej oraz cytrynowej, torty 
piernikowe, chleb piernikowy, bułki piernikowe, okolicznościowe 
pierniki dekoracyjne, czekolada, czekolada pitna, dekoracje cukier-
nicze do  ciast, gofry, herbata, herbata mrożona, kawa, lody, lukier 
do ciast, miód, naleśniki, musy czekoladowe, musy deserowe, pieroż-
ki na  bazie mąki, pomadki [cukierki], przyprawy korzenne, wyroby 
cukiernicze, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, 
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie 
orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe do ciast, wysokopro-
teinowe batoniki zbożowe 

(111) 356852 (220) 2021 03 19 (210) 526364
(151) 2022 08 31 (441) 2021 08 23
(732) JAKUBOWSKA ALINA GOŚCINIEC „HETMAN”   
STANICA WĘDKARSKA , Stare Sady (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Stynkowy Ogier
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży i promocji piwa, napojów i produk-
tów związanych z  browarnictwem, Usługi w  zakresie prowadzenia 
sprzedaży stacjonarnej oraz online gadżetów reklamowych i akceso-
riów związanych z piwowarstwem 

(111) 356853 (220) 2021 11 25 (210) 536884
(151) 2022 03 22 (441) 2021 12 06
(732) POPRAWNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ProPrawni
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(540) 

(591) zielony, czarny
(531) 29 01 12, 27 05 01, 27 05 05, 26 02 07
(510), (511) 35 Pomoc w  prowadzeniu działalności gospodarczej, 
zarządzanie i  administrowanie działalnością gospodarczą, 36 Usłu-
gi w zakresie nieruchomości, 41 Doradztwo szkoleniowe w zakresie 
zarządzania, Doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, 45 Audyty 
zgodności z prawem, Audyty zgodności z przepisami, Badania praw-
ne, Badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, Doradz-
two prawne, Doradztwo prawne w  dziedzinie opodatkowania, Do-
radztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, 
Doradztwo prawne związane z transakcjami w zakresie nieruchomo-
ści, Doradztwo w sporach sądowych, Doradztwo w zakresie aspek-
tów prawnych franszyzy, Doradztwo w  zakresie sporów sądowych, 
Doradztwo związane z  ochroną znaków towarowych, Doradztwo 
związane z  osobistymi sprawami prawnymi, Doradztwo związane 
z rejestracją nazw domen, Doręczanie pism i orzeczeń w postępowa-
niu sądowym, Dostarczanie informacji prawnych, Kompilacja infor-
macji prawnych, Mediacja [usługi prawne], Mediacje, Organizowanie 
świadczenia usług prawnych, Pomoc prawna przy tworzeniu umów, 
Porady prawne i zastępstwo procesowe, Porady prawne w zakresie 
franchisingu, Pośrednictwo w  procedurach prawnych, Profesjonal-
ne konsultacje prawne dotyczące franchisingu, Profesjonalne usłu-
gi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, Przenoszenie tytułu 
własności, Usługi pomocy w sprawach spornych, Świadczenie usług 
w  zakresie badań prawnych, Udzielanie informacji dotyczących 
usług prawnych, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Usługi 
doradcze w zakresie prawa, Usługi doradcze związane z rejestracją, 
Usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo praw-
ne], Usługi doradcze związane z prawami autorskimi, Usługi informa-
cji prawnej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące 
zagadnień prawnych, Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii 
prawnych, Usługi informacyjne w zakresie praw konsumenta, Usługi 
monitorowania prawnego, Usługi prawne pro bono, Usługi prawne 
w zakresie mediacji, Usługi prawne związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, Usługi prawne związane z negocjacją kontrak-
tów dla osób trzecich, Usługi prawne związane z eksploatacją praw 
autorskich do druków, Usługi prawne związane z eksploatacją praw 
autorskich do filmów, Usługi prawne związane z tworzeniem i reje-
stracją firm, Usługi rejestracyjne (prawne), Usługi w zakresie badań 
i dochodzeń prawniczych, Usługi w zakresie badań prawnych, Usługi 
w zakresie doradztwa prawnego, Usługi w zakresie mediacji, Usługi 
w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie mediacji rozwodowej, 
Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Usługi 
wsparcia prawnego, Usługi związane z  przeniesieniem tytułu wła-
sności [usługi prawne], Usługi związane z własnością intelektualną 

(111) 356854 (220) 2019 12 17 (210) 508174
(151) 2022 07 08 (441) 2020 03 16
(732) HVILE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szerokie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hvile Park business area
(540) 

(591) czarny, czerwony, niebieski, biały
(531) 26 03 04, 26 03 05, 26 01 03, 26 02 07, 27 05 01, 29 01 14

(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, obsługa marke-
tingowa obrotu nieruchomościami, usługi marketingu gruntów dla 
budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczo-
nych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, analizy 
i  badania rynkowe, pomoc w  zarządzaniu przedsięwzięciami doty-
czącymi obrotu nieruchomościami, opracowywanie planów przed-
sięwzięć inwestycyjnych, usługi organizacji i  zarządzania przed-
sięwzięciami inwestycyjnymi w  celu budowy i/lub przygotowania 
domów, lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczania, organizowanie targów i  wystaw 
handlowych, reklamowych w  zakresie budownictwa, urbanistyki, 
architektury, organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, 
nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i  lokalami miesz-
kalnymi, usługi wynajmowania miejsc na  umieszczanie ogłoszeń 
i reklam, 36 usługi w zakresie rynku nieruchomości, organizowanie 
i  finansowanie projektów deweloperskich, administrowanie nieru-
chomościami, zarządzanie nieruchomościami, szacowanie i wycena 
nieruchomości, finansowanie nieruchomości, usługi wyszukiwania 
i  formalnego przygotowywania terenów i  nieruchomości celem 
ich  pozyskania dla budownictwa mieszkalnego i  komercyjnego, 
inwestowanie w  nieruchomości, kupno i  sprzedaż nieruchomości 
na  własny rachunek, pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, 
doradztwo w zakresie nieruchomości, udzielanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nierucho-
mości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, 
doradztwo związane z  kredytami hipotecznymi na  nieruchomości 
mieszkaniowe, pomoc w zakupie nieruchomości, planowanie inwe-
stycji w  nieruchomości, wynajmowanie lokali, powierzchni użytko-
wych, mieszkań, 40 wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej 

(111) 356855 (220) 2019 12 17 (210) 508177
(151) 2022 07 08 (441) 2020 03 16
(732) HVILE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szerokie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Hvile Park
(540) 

(591) zielony, pomarańczowy, czerwony, jasnoniebieski, niebieski, 
czarny
(531) 26 01 03, 26 02 07, 26 03 04, 26 03 05, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, obsługa marke-
tingowa obrotu nieruchomościami, usługi marketingu gruntów dla 
budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczo-
nych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, analizy 
i  badania rynkowe, pomoc w  zarządzaniu przedsięwzięciami doty-
czącymi obrotu nieruchomościami, opracowywanie planów przed-
sięwzięć inwestycyjnych, usługi organizacji i  zarządzania przed-
sięwzięciami inwestycyjnymi w  celu budowy i/lub przygotowania 
domów, lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczania, organizowanie targów i  wystaw 
handlowych, reklamowych w  zakresie budownictwa, urbanistyki, 
architektury, organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, 
nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i  lokalami miesz-
kalnymi, usługi wynajmowania miejsc na  umieszczanie ogłoszeń 
i reklam, 36 usługi w zakresie rynku nieruchomości, organizowanie 
i  finansowanie projektów deweloperskich, administrowanie nieru-
chomościami, zarządzanie nieruchomościami, szacowanie i wycena 
nieruchomości, finansowanie nieruchomości, usługi wyszukiwania 
i  formalnego przygotowywania terenów i  nieruchomości celem 
ich  pozyskania dla budownictwa mieszkalnego i  komercyjnego, 
inwestowanie w  nieruchomości, kupno i  sprzedaż nieruchomości 
na  własny rachunek, pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, 
doradztwo w zakresie nieruchomości, udzielanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nierucho-
mości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, 
doradztwo związane z  kredytami hipotecznymi na  nieruchomości 
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mieszkaniowe, pomoc w zakupie nieruchomości, planowanie inwe-
stycji w  nieruchomości, wynajmowanie lokali, powierzchni użytko-
wych, mieszkań, 40 wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej 

(111) 356856 (220) 2019 12 17 (210) 508186
(151) 2022 07 08 (441) 2020 03 16
(732) HVILE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szerokie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przyjdź na hvile zostań na stałe!
(540) 

(591) czarny, zielony, czerwony, jasnoniebieski, niebieski, 
pomarańczowy
(531) 24 17 04, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, obsługa marke-
tingowa obrotu nieruchomościami, usługi marketingu gruntów dla 
budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczo-
nych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, analizy 
i  badania rynkowe, pomoc w  zarządzaniu przedsięwzięciami doty-
czącymi obrotu nieruchomościami, opracowywanie planów przed-
sięwzięć inwestycyjnych, usługi organizacji i  zarządzania przed-
sięwzięciami inwestycyjnymi w  celu budowy i/lub przygotowania 
domów, lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczania, organizowanie targów i  wystaw 
handlowych, reklamowych w  zakresie budownictwa, urbanistyki, 
architektury, organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, 
nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i  lokalami miesz-
kalnymi, usługi wynajmowania miejsc na  umieszczanie ogłoszeń 
i reklam, 36 usługi w zakresie rynku nieruchomości, organizowanie 
i  finansowanie projektów deweloperskich, administrowanie nieru-
chomościami, zarządzanie nieruchomościami, szacowanie i wycena 
nieruchomości, finansowanie nieruchomości, usługi wyszukiwania 
i  formalnego przygotowywania terenów i  nieruchomości celem 
ich  pozyskania dla budownictwa mieszkalnego i  komercyjnego, 
inwestowanie w  nieruchomości, kupno i  sprzedaż nieruchomości 
na  własny rachunek, pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, 
doradztwo w zakresie nieruchomości, udzielanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nierucho-
mości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, 
doradztwo związane z  kredytami hipotecznymi na  nieruchomości 
mieszkaniowe, pomoc w zakupie nieruchomości, planowanie inwe-
stycji w  nieruchomości, wynajmowanie lokali, powierzchni użytko-
wych, mieszkań, 40 wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej 

(111) 356857 (220) 2019 12 17 (210) 508195
(151) 2022 07 12 (441) 2020 03 16
(732) HVILE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szerokie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Przyjdź na hvile, zostań na stałe
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, obsługa marke-
tingowa obrotu nieruchomościami, usługi marketingu gruntów dla 
budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczo-
nych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, analizy 
i  badania rynkowe, pomoc w  zarządzaniu przedsięwzięciami doty-
czącymi obrotu nieruchomościami, opracowywanie planów przed-
sięwzięć inwestycyjnych, usługi organizacji i  zarządzania przed-
sięwzięciami inwestycyjnymi w  celu budowy i/lub przygotowania 
domów, lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczania, organizowanie targów i  wystaw 
handlowych, reklamowych w  zakresie budownictwa, urbanistyki, 
architektury, organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, 
nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i  lokalami miesz-
kalnymi, usługi wynajmowania miejsc na  umieszczanie ogłoszeń 
i reklam, 36 usługi w zakresie rynku nieruchomości, organizowanie 
i  finansowanie projektów deweloperskich, administrowanie nieru-
chomościami, zarządzanie nieruchomościami, szacowanie i wycena 

nieruchomości, finansowanie nieruchomości, usługi wyszukiwania 
i  formalnego przygotowywania terenów i  nieruchomości celem 
ich  pozyskania dla budownictwa mieszkalnego i  komercyjnego, 
inwestowanie w  nieruchomości, kupno i  sprzedaż nieruchomości 
na  własny rachunek, pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, 
doradztwo w zakresie nieruchomości, udzielanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nierucho-
mości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, 
doradztwo związane z  kredytami hipotecznymi na  nieruchomości 
mieszkaniowe, pomoc w zakupie nieruchomości, planowanie inwe-
stycji w  nieruchomości, wynajmowanie lokali, powierzchni użytko-
wych, mieszkań, 40 wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej 

(111) 356858 (220) 2019 12 17 (210) 508196
(151) 2022 07 12 (441) 2020 03 16
(732) HVILE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szerokie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) hvilepark
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, obsługa marke-
tingowa obrotu nieruchomościami, usługi marketingu gruntów dla 
budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczo-
nych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, analizy 
i  badania rynkowe, pomoc w  zarządzaniu przedsięwzięciami doty-
czącymi obrotu nieruchomościami, opracowywanie planów przed-
sięwzięć inwestycyjnych, usługi organizacji i  zarządzania przed-
sięwzięciami inwestycyjnymi w  celu budowy i/lub przygotowania 
domów, lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do sprze-
daży, wynajmowania, użyczania, organizowanie targów i  wystaw 
handlowych, reklamowych w  zakresie budownictwa, urbanistyki, 
architektury, organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, 
nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i  lokalami miesz-
kalnymi, usługi wynajmowania miejsc na  umieszczanie ogłoszeń 
i reklam, 36 usługi w zakresie rynku nieruchomości, organizowanie 
i  finansowanie projektów deweloperskich, administrowanie nieru-
chomościami, zarządzanie nieruchomościami, szacowanie i wycena 
nieruchomości, finansowanie nieruchomości, usługi wyszukiwania 
i  formalnego przygotowywania terenów i  nieruchomości celem 
ich  pozyskania dla budownictwa mieszkalnego i  komercyjnego, 
inwestowanie w  nieruchomości, kupno i  sprzedaż nieruchomości 
na  własny rachunek, pośrednictwo w  obrocie nieruchomościami, 
doradztwo w zakresie nieruchomości, udzielanie informacji dotyczą-
cych nieruchomości, organizowanie finansowania zakupu nierucho-
mości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, 
doradztwo związane z  kredytami hipotecznymi na  nieruchomości 
mieszkaniowe, pomoc w zakupie nieruchomości, planowanie inwe-
stycji w  nieruchomości, wynajmowanie lokali, powierzchni użytko-
wych, mieszkań, 40 wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej 

(111) 356859 (220) 2021 10 14 (210) 535239
(151) 2022 05 25 (441) 2022 02 07
(732) ROZPŁOCHOWSKI JAROSŁAW, Gorlice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ECPU Polska
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, w tym usługi agencji reklamowych, 
produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, reklama in-
ternetowa i na portalach społecznościowych, publikowanie tekstów 
reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingo-
wych i  promocyjnych, prowadzenie hurtowni, sklepu oraz sklepu 
internetowego z  artykułami przemysłowymi, odzieżą, gadżetami 
reklamowymi, produkcja i  rozpowszechnianie materiałów reklamo-
wych, pozyskiwanie patronatów medialnych, 41 Edukacja, informa-
cje o edukacji, publikowanie książek, organizowanie i obsługa konfe-
rencji, organizacja kongresów edukacyjnych, kształcenie praktyczne, 
nauczanie, organizacja i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjaz-
dów, usługi wolontariatu w zakresie nauczania osób trzecich, usługi 
szkolenia wolontariuszy, organizowanie i  prowadzenie konkursów 
edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie forów 
edukacyjnych z udziałem osób 

(111) 356860 (220) 2013 07 24 (210) 417049
(151) 2022 07 22 (441) 2013 11 12
(732) NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRIDGE
(540) 

(591) czerwony, szary, biały
(531) 26 04 09, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 39 dostarczanie korespondencji, przesyłek, dostarczanie 
towarów zamówionych korespondencyjnie, magazynowanie elek-
tronicznych nośników danych lub dokumentów, wynajmowanie ma-
gazynów, dostarczenie przesyłek 

(111) 356861 (220) 2021 11 15 (210) 536482
(151) 2022 07 19 (441) 2022 03 28
(732) ICB PHARMA TOMASZ ŚWIĘTOSŁAWSKI,  
PAWEŁ ŚWIĘTOSŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA, Jaworzno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POGOTOWIE KLESZCZOWE
(510), (511) 1 Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnic-
twa, ogrodnictwa i  leśnictwa, Nawozy, Chemikalia do  stosowania 
w pestycydach, Chemikalia do użytku w leczeniu szkód ekologicznych 
u roślin, Dodatki chemiczne do fungicydów, Produkty chemiczne sto-
sowane w leczeniu chorób roślin, Dodatki glebowe, Fosforany [nawo-
zy], Materiały poprawiające kondycję gleby, Naturalne i  syntetyczne 
czynniki wspomagające wzrost roślin, Podłoża hodowlane, Odżywki 
dla roślin, Preparaty do  wzmacniania roślin, Preparaty do  regulacji 
wzrostu roślin, Preparaty do  nawożenia gleby, Preparaty bakteryjne 
do celów rolniczych, Środki chemiczne do ochrony roślin [inne niż fun-
gicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], Produkty 
chemiczne do  hamowania rozwoju chwastów, Produkty chemiczne 
do  podtrzymywania świeżości kwiatów ciętych, Produkty mineralne 
do użytku w hodowli roślin, Środki zabezpieczające dla roślin, Środki 
zwiększające plony upraw, Zaprawy do  nasion, Chemiczne środki 
wspomagające do użytku w rolnictwie, Mieszanki substancji chemicz-
nych i materiałów naturalnych do użytku jako nawozy ogrodnicze, Mie-
szanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzy-
stania jako nawozy rolnicze, Detergenty przeznaczone dla procesów 
produkcyjnych i  przemysłu, Mieszaniny chemiczne i  organiczne 
do użytku w produkcji żywności i napojów, Podłoża hodowlane, nawo-
zy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 
Aktywatory kompostu, Biologiczne nawozy azotowe, Chemiczne środ-
ki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspo-
magające do  użytku w  leśnictwie, Mieszanki nawozów o  spowolnio-
nym uwalnianiu, Mieszanki do  sadzenia w  doniczkach, Preparaty 
bakteriologiczne do  użytku w  leśnictwie, Preparaty bakteriologiczne 
do użytku w ogrodnictwie, Preparaty bakteriologiczne do użytku w rol-
nictwie, Preparaty chemiczne do  obróbki gleby, Środki poprawiające 
glebę, Dodatki chemiczne do środków owadobójczych, Środki ochrony 
roślin przeciw patogenom, Środki do uzdatniania gleby do zwiększania 
wzrostu produktów rolnych, Środki do  uzdatniania gleby do  kontroli 
wzrostu produktów rolnych, Środki do regulacji wzrostu roślin z mikro-
organizmami, Środki do ochrony nasion, Środki chemiczne stosowane 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Środki ulepszające glebę, Środ-
ki zwiększające plony warzyw, Środki stymulujące wzrost [inne niż 
do celów medycznych lub weterynaryjnych], Substancje do uzdatnia-
nia gleby [inne niż do wyjaławiania], Substancje do uprawy bezglebo-
wej [rolnictwo], Substancje do stabilizowania ziemi, Substancje do re-
gulacji wzrostu roślin, Substancje do poprawy stanu gleby, Substancje 
do pobudzania wzrostu roślin, 3 Środki wybielające i  inne substancje 
stosowane w  praniu, Środki do  czyszczenia, polerowania, szorowana 
i  ścierania, Mydła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, 
płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia zębów, Olejki esen-
cjonalne i  ekstrakty aromatyczne, Preparaty do  pielęgnacji zwierząt, 
Środki toaletowe, Środki ścierne i polerskie, Esencje i olejki eteryczne, 
Kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], Preparaty aromaterapeu-
tyczne, Kosmetyki dla zwierząt, Środki zapachowe do  celów domo-
wych, Amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, Chusteczki 
zawierające preparaty czyszczące, Czyszczące rozpuszczalniki o właści-
wościach emulgujących, Detergenty, Kreda czyszcząca, Krochmal 
do czyszczenia, Odplamiacz, Oleje czyszczące, Ług sodowy, Preparaty 

czyszczące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, Preparaty do odnawia-
nia i polerowania, Preparaty do udrażniania rur, Preparaty do usuwania 
pleśni, Preparaty do  wybielania, Preparaty myjące, Środki do  mycia 
owoców i warzyw, Środki do czyszczenia liści roślin, Środki czyszczące, 
Żrące środki czyszczące, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Dezodo-
ranty i antyperspiranty, Mydła i  żele, Preparaty do depilacji i golenia, 
Preparaty do kąpieli, Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty do wło-
sów, Chusteczki nawilżane do  celów higienicznych i  kosmetycznych, 
Kosmetyki do  pielęgnacji urody, Kosmetyki do  stosowania na  skórę, 
Płyny pielęgnacyjne, Preparaty myjące do użytku osobistego, Prepara-
ty kosmetyczne do  pielęgnacji paznokci, Nielecznicze preparaty 
do  pielęgnacji urody, Środki do  czyszczenia rąk, Pumeksy do  użytku 
osobistego, Produkty do mycia rąk, Środki do higieny jamy ustnej, Ba-
wełniane płatki kosmetyczne, Kosmetyki, nielecznicze produkty 
do pielęgnacji niemowląt, Nielecznicze produkty toaletowe, Zestawy 
kosmetyków, Pumeks, Środki perfumeryjne, Produkty toaletowe, Środ-
ki czystości, Hipoalergiczne kosmetyki do pielęgnacji i mycia ciała, Ko-
smetyki hipoalergiczne, Środki czystości do  neutralizacji alergenów, 
Środki czystości do  opryskiwania miejsc gromadzenia się alergenów 
kurzu domowego, Preparaty do sprzątania usuwające i neutralizujące 
alergeny, Środki czystości do zwalczania pasożytów, drobnoustrojów, 
substancji uczulających, stawonogów, pajęczaków, Antyalergiczne pre-
paraty do  prania, sprzątania, mycia, czyszczenia, Żele do  pielęgnacji 
skóry podrażnionej (kosmetyki), Żele do  stosowania miejscowego, 
do  pielęgnacji skóry podrażnionej ukąszeniem owadów (kosmetyki), 
Kosmetyki łagodzące do skóry podrażnionej, Preparaty do stosowania 
w świądzie (kosmetyki), Preparaty do stosowania punktowego w świą-
dzie pochodzenia alergicznego (kosmetyki), 5 Produkty farmaceutycz-
ne i  weterynaryjne, Środki sanitarne do  celów medycznych, Plastry, 
materiały opatrunkowe, Środki odkażające, Środki do dezynfekcji, Środ-
ki biobójcze, Środki wirusobójcze, Środki bakteriobójcze, Koloidalne 
wodne roztwory nanosrebra, nanozłota i  nanoplatyny do  celów me-
dycznych, Środki do dezynfekcji wytwarzające na powierzchni ciągłą 
matrycę, Środki do dezynfekcji wytwarzające na powierzchni filtr, Środ-
ki do zwalczania robactwa, Fungicydy, herbicydy, Insektycydy, Środki 
wabiące insekty, Środki do  odstraszania owadów i  robactwa, Środki 
do tępienia szkodników, Insektycydy do użytku domowego, Preparaty 
przeciwpasożytnicze, Larwicydy, Kadzidełka do odstraszania owadów, 
Spraye przeciw owadom, Zawieszki odstraszające owady, Leki, Wyroby 
medyczne (farmaceutyki), Nutraceutyki jako suplementy diety, Prepa-
raty ziołowe i napary do celów leczniczych, Leki ziołowe, Suplementy 
diety i preparaty dietetyczne, Produkty i substancje dietetyczne, Diete-
tyczne środki odżywcze, Żywność dietetyczna, Żywność dla niemow-
ląt, Preparaty i  artykuły higieniczne, Dermokosmetyki, Kosmetyki 
o działaniu leczniczym, Maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olej-
ki do celów leczniczych i medycznych, Preparaty chemiczne do zwal-
czania pleśni, Preparaty do niszczenia robactwa, Preparaty do niszcze-
nia szkodników, Środki algobójcze, Rozpylacze przeciwpchelne, Proszki 
do zabijania pcheł, Preparaty do zwalczania pleśni, Preparaty do zwal-
czania insektów, Preparaty do usuwania alg, Preparaty do tępienia larw, 
Preparaty grzybobójcze do użytku domowego, Preparaty grzybobój-
cze do  użytku medycznego, Preparaty grzybobójcze do  zabijania 
szkodników, Środki zarodnikobójcze, Środki wabiące owady, Środki 
przeciwko gryzoniom, Środki przeciw roztoczom, Środki przeciw pa-
sożytom, Środki nicieniobójcze, Środki grzybobójcze, Trociczki 
do odymiania, Trociczki do oddymiania jako środki odkażające, Prepa-
raty i  substancje weterynaryjne, Preparaty chemiczne do  celów me-
dycznych, Detergenty do celów medycznych, Biocydy, Środki dezyn-
fekcyjne do  celów higienicznych, Środki do  tępienia larw, Środki 
do odstraszania owadów, Wyroby medyczne do leczenia chorób paso-
żytniczych, Środki medyczne do zwalczania pasożytów, drobnoustro-
jów, substancji uczulających, stawonogów, pajęczaków, Preparaty me-
dyczne do  neutralizacji alergenów, Środki lecznicze wspomagające 
leczenie alergii, Środki higieniczne do  zwalczania pasożytów, Środki 
dezynfekcyjne do zwalczania pasożytów, Środki higieniczne i dezyn-
fekcyjne przeciwko pasożytom, drobnoustrojom, substancjom uczula-
jącym, stawonogom, Preparaty przeciwko pchłom, wszom, Preparaty 
higieniczne do neutralizacji alergenów, Preparaty do pielęgnacji skóry 
podrażnionej, Żele do stosowania miejscowego, do pielęgnacji skóry 
podrażnionej ukąszeniem owadów, Preparaty do stosowania miejsco-
wego, do skóry podrażnionej ukąszeniem owadów, Preparaty do stoso-
wania w przypadku obrzęków, urazów, zwichnięć, Preparaty do stoso-
wania punktowego w świądzie, Preparaty do stosowania punktowego 
w  świądzie pochodzenia alergicznego, Detergenty bakteriobójcze, 
Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Preparaty i arty-
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kuły dentystyczne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Prepara-
ty i artykuły higieniczne, Środki do oczyszczania powietrza, Mydła i de-
tergenty lecznicze i odkażające, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, 
Anty bakteryjne płyny do rąk, Antyseptyki, Chusteczki antybakteryjne, 
Chusteczki do celów medycznych, Chusteczki nasączone preparatami 
przeciwbakteryjnymi, Chusteczki odkażające, Nasączone chusteczki 
lecznicze, Wyroby medyczne do usuwania kleszczy, Wyroby medyczne 
stosowane w  profilaktyce chorób odkleszczowych, Preparaty antyk-
leszczowe, Preparaty do usuwana kleszczy, Zestawy medyczne do usu-
wania kleszczy, Preparaty antybakteryjne, Preparaty antyseptyczne 
o działaniu profilaktycznym, Płyny dezynfekujące [inne niż mydło], Pre-
paraty do dezynfekcji rąk, Preparaty do sterylizacji, Preparaty odkażają-
ce stosowane w  szpitalach, Produkty sterylizujące do  przemywania, 
Roztwory do sterylizacji Spraye antybakteryjne, Spraye antyseptyczne 
w formie aerozolu do stosowania na skórę, Spraye antyseptyczne w for-
mie aerozolu do stosowania na twardych powierzchniach, Środki bak-
teriobójcze, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki de-
zynfekcyjne do  celów medycznych, Środki dezynfekcyjne 
do przyrządów medycznych, Substancje sterylizujące 

(111) 356862 (220) 2021 04 22 (210) 528079
(151) 2022 07 20 (441) 2022 03 21
(732) HYDROFOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Królowie Sedesów
(540) 

(591) czerwony
(531) 29 01 01, 29 01 11, 27 05 01, 24 01 05, 24 01 08
(510), (511) 3 Płyny oczyszczające, Płyny do  szorowania, Płyny 
do  mycia, Środki toaletowe, Środki zapachowe do  pomieszczeń, 
Żele do mycia toalet, Mieszaniny do czyszczenia ubikacji, Preparaty 
do  czyszczenia i  odświeżania, Ściereczki nasączane detergentami, 
do  czyszczenia, Preparaty czyszczące do  czyszczenia rur kanaliza-
cyjnych, aerozole czyszczące, 11 Akcesoria łazienkowe, Akcesoria 
rozpylające [części Instalacji sanitarnych], Instalacje sanitarne, Ze-
społy sanitarne, Pisuary [armatura sanitarna], sanitarne wyposażenie 
wodociągowe, Instalacje sanitarne przenośne, Sanitarna (instalacje 
i aparatura-), Osprzęt do celów sanitarnych, Instalacje do celów sa-
nitarnych, Urządzenia do celów sanitarnych, Kurki do instalacji sani-
tarnych, Sanitarna armatura spustowa do bidetów, Wyroby sanitar-
ne wykonane z porcelany, Wyroby sanitarne wykonane z kamienia, 
Nakładki sanitarne na deski sedesowe, Wyroby sanitarne ze stali nie-
rdzewnej, Instalacje łazienkowe do celów sanitarnych, Rury ściekowe 
do  instalacji sanitarnych, Zawory jako części instalacji sanitarnych, 
Rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, Rury będące częściami 
instalacji sanitarnych, Klapy desek sedesowych [części instalacji sani-
tarnych], Rączki do spłuczek [elementy instalacji sanitarnych], Zawo-
ry [kurki] jako części instalacji sanitarnych, Zawory [krany] jako części 
instalacji sanitarnych, Urządzenia do  dostarczania wody do  celów 
sanitarnych, Kurki do wody będące częściami instalacji sanitarnych, 
Żeliwne części do rur [części instalacji sanitarnych], Metalowe węże 
elastyczne zwijane [części instalacji sanitarnych], Instalacje sanitarne 
i  łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, Przenośne pisu-
ary do imprez na świeżym powietrzu [instalacje sanitarne], Kolanka 
z tworzyw sztucznych do rur [części instalacji sanitarnych], Osprzęt 
do wyłapywania i usuwania odpadów do wyrobów sanitarnych, Za-
wory do kontroli poziomu [cieczy] jako części do instalacji sanitarnych, 
Instalacje i  urządzenia sanitarne, sprzęt do  zaopatrywania w  wodę 
i sanitacji, Urządzenia do suszenia rąk wyposażone w dmuchawy, Do-
zowniki środków dezynfekujących do łazienek, Elektryczne dozowni-
ki dezodorantów do pomieszczeń, Dozowniki środków odkażających 
w  toaletach, Elektryczne dozowniki odświeżaczy powietrza, Miski 
klozetowe, Miski klozetowe dla dzieci, Miski i deski klozetowe sprze-
dawane w zestawie, Muszle klozetowe z natryskiem, Pisuary, Spłuczki 
do pisuarów, Urządzenia do dezynfekcji pisuarów, Pisuary stanowią-
ce części instalacji sanitarnych, Automatyczne instalacje spłukujące 
do pisuarów, Pisuary przenośne na imprezy na świeżym powietrzu, 

Spłuczki ustępowe, Zbiorniki do  płuczek ustępowych, Deski sede-
sowe z  automatycznym wymiennikiem podkładek higienicznych, 
Nakładki na deskę sedesową dla dzieci, Sedesy z czyszczącym stru-
mieniem wody, Uchwyty do  sedesu, Deski sedesowe, Urządzenia 
sterylizujące, Instalacje do sterylizacji, Aparaty do sterylizacji, Toalety 
z funkcją sterylizacji, Urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkaża-
nia, Wyposażenie łazienek, 19 Przewody niemetalowe do wypływu 
wody, Niemetalowe przewody do dystrybucji wody, Rury odpływo-
we, Rury kamionkowe, Rury ceramiczne, Rury (spustowe-) niemeta-
lowe, Rury sztywne, niemetalowe, Rury wodociągowe niemetalowe, 
Niemetalowe rury spustowe, Rury ściekowe (niemetalowe), Rury z za-
prawy cementowej, Rury wodociągowe (nie z metalu), Rury sztywne 
niemetalowe stosowane w  budownictwie, Rury sztywne i  zawory 
do nich, niemetalowe, Rury z tworzyw sztucznych do celów instalacji 
wodociągowo-kanalizacyjnych, Zawory wodociągowe niemetalowe 
i nie z tworzyw sztucznych, Rury ceramiczne i cementowe 

(111) 356863 (220) 2018 09 05 (210) 490155
(151) 2022 08 25 (441) 2018 11 19
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BJÖRN MANNAZ
(540) 

(591) niebieski, szary
(531) 02 01 01, 02 01 03, 27 05 01, 28 19 99, 29 01 12
(510), (511) 21 karafki na alkohol, piersiówki, flaszki ze szkła, kieliszki, 
kielichy do napojów [puchary], czary do picia, kufle, szklanki [naczy-
nia do  picia], podstawki pod szklanki (zastawa stołowa), naczynia 
do  napojów, naczynia do  mieszania koktajli [shakery], otwieracze 
do butelek 

(111) 356864 (220) 2021 09 28 (210) 534507
(151) 2022 07 20 (441) 2022 04 04
(732) MO&RO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SMILEY
(510), (511) 21 Szczoteczki do zębów elektryczne, Futerały na szczo-
teczki do zębów 

(111) 356865 (220) 2021 11 19 (210) 536716
(151) 2022 08 12 (441) 2022 04 25
(732) TWARDZIK SPÓŁKA JAWNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWARDZIK
(540) 

(531) 26 11 08, 26 04 01, 26 04 03, 27 05 01
(510), (511) 29 Ryby, Drób, Mrożone owoce, Mrożone warzywa, Mro-
żone mieszanki owocowe i warzywne, Mrożone dania gotowe wege-
tariańskie i z dodatkiem mięsa, Musy owocowe, Przeciery owocowe, 
Przeciery warzywne, Mrożone owoce morza, Składniki do  sporzą-
dzania zup, Zupy, Żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i chole-
sterolu, Koncentraty pomidorowe [puree], Mrożone frytki, Mrożone 
gotowe posiłki składające się głównie z  warzyw, Flaki, Przetworzo-
ne owoce, Grzyby, Warzywa, Orzechy i nasiona roślin strączkowych, 
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Krokiety, Krokiety ziemniaczane, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, 
Filety rybne, Mięso mrożone, Ryby mrożone, Dietetyczna żywność 
przystosowana dla niemowląt, Dietetyczna żywność przystosowa-
na dla niepełnosprawnych, Głęboko mrożone dania warzywne, 30 
Mrożone wyroby mięsne, Gotowe dania na bazie produktów zbożo-
wych i mąki, Pizza, Ravioli [gotowe], Pierożki ravioli, Lasagne, Maka-
rony, Produkty zbożowe, Lód, Lody, Lody spożywcze, Kluski i piero-
gi, Produkty żywnościowe z  ciasta, Pierogi z  nadzieniem mięsnym, 
Naleśniki, Knedle, Kanapki, Pizze mrożone, Jogurt mrożony jako lody 
spożywcze, Ciasta mrożone, Ciasta mrożone nadziewane mięsem 
i  warzywami, Mrożone paszteciki z  mięsem i  warzywami, Mrożone 
produkty z  ciasta nadziewane warzywami, Pyzy mrożone, Kopytka 
mrożone, Mrożone jogurty i sorbety 

(111) 356866 (220) 2020 12 14 (210) 522183
(151) 2022 07 28 (441) 2022 03 28
(732) ALLECCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Tychy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LLECCO
(510), (511) 35 usługi w  zakresie obrotu detalicznego, produktami 
leczniczymi, stomatologicznymi, wyrobami i  aparatami medyczny-
mi, środkami do  higieny, środkami opatrunkowymi, kosmetykami 
służącymi do  pielęgnacji, kosmetykami, suplementami diety, środ-
kami spożywczymi, suplementami diety specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego (nutridrinki, mleka), farmaceutykami, sprzętem 
służącym do  wyposażenia i  działania aptek ogólnodostępnych 
i szpitalnych, sprzętem ortopedycznym, sprzętem rehabilitacyjnym, 
sprzętem medycznym, artykułami ortopedycznymi, artykułami re-
habilitacyjnymi, artykułami medycznymi, środkami dezynfekcyjny-
mi i  biobójczymi, środkami przeciw komarom, kleszczom, wszom, 
produktami zielarskimi, produktami do  odchudzania, produktami 
weterynaryjnymi, lekami weterynaryjnymi, karmami dla zwierząt, 
akcesoriami dla zwierząt, odzieżą medyczną (fartuchy itp ), żywie-
niem dla sportowców, zdrową żywnością, ekologiczną żywnością, 
w tym wina, nalewki itp , chemią gospodarczą, środkami czystości, 
artykułami biurowymi i papierniczymi, aromaterapią i świecami za-
pachowymi, artykułami dziecięcymi (zabawki itp ), kosmetykami 
upiększającymi-kolorowe (pudry, podkłady itp ), akcesoriami kosme-
tycznymi (pędzle, gąbki, cążki, itp ), perfumami, okularami, okularami 
przeciwsłonecznymi, soczewkami do oczu, pościelą antyalergiczną, 
materacami, obuwiem, odzieżą, wyrobami skórzanymi, artykułami 
dla dzieci, butelkami, smoczkami i gryzakami dla niemowląt, zabaw-
kami, książkami, artykułami piśmiennymi, usługi z zakresu reklamy, 
zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie informacji 
do baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych 
dla osób trzecich, usługi sprzedaży towarów za pomocą sieci kom-
puterowej środków farmaceutycznych, leków, suplementów diety, 
kosmetyków leczniczych, weterynaryjnych, sanitarnych, zaopatrze-
nia medycznego, sprzętu medycznego, wyrobów medycznych, środ-
ków higienicznych, żywności dietetycznej, żywności dla niemowląt, 
artykułów ortopedycznych, materacy, odzieży medycznej, maseczek 
ochronnych, odzieży ochronnej, rękawic medycznych, sprzedaż 
komputerów, urządzeń peryferyjnych i  oprogramowania, badania 
rynku i  opinii publicznej, usługi zapewnienia wsparcia administra-
cyjnego aptekom w zakresie zarządzania inwentarzem leków czy za-
rządzaniem programami i  usługami refundacyjnymi aptek, usługi 
sprzedaży detalicznej środków farmaceutycznych, leków suplemen-
tów diety, kosmetyków leczniczych, weterynaryjnych, sanitarnych, 
zaopatrzenia medycznego, sprzętu medycznego, wyrobów medycz-
nych, środków higienicznych, żywności dietetycznej, żywności dla 
niemowląt, artykułów ortopedycznych, materacy, odzieży medycz-
nej, maseczek ochronnych, odzieży ochronnej, rękawic medycznych, 
przetwarzanie danych, 38 zapewnianie dostępu do portali interne-
towych, usługi agencji informacyjnych, 39 działalność pocztowa, 
działalność kurierska, 41 usługi edukacyjne, nauczania i rozrywkowe, 
szkolenia, organizacja sympozjów, zjazdów, przygotowanie progra-
mów radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów, produkcja telewi-
zyjnych przedstawień, usługi w zakresie rozrywki na żywo, produk-
cja filmów animowanych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki 
kinowej, telewizyjnej i  przedstawień również na  żywo, dystrybucja 
filmów, nagrań dźwiękowych i muzycznych i programów telewizyj-
nych, usługi w zakresie publikacji książek, gazet, czasopism, magazy-
nów i periodyków, działalność wydawnicza, usługi edukacyjne dot  

zdrowia, 42 zarządzanie stronami internetowymi, hosting portali 
internetowych, 44 doradztwo dot  ochrony zdrowia, dostarczanie 
informacji dot  zdrowia, usługi farmaceutyczne, doradztwo farma-
ceutyczne, usługi doradcze świadczone przez apteki, sporządzanie 
receptur w aptekach 

(111) 356867 (220) 2017 11 06 K (210) 517736
(151) 2022 08 08 (441) 2020 11 09
(732) Rüstü Öczan, Berlin (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ipek
(540) 

(531) 27 05 01, 27 05 24, 25 01 15, 26 01 02, 26 01 14, 26 01 15, 06 07 25
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, przetworzone owoce, wa-
rzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), dżemy, 
kompoty, pasty owocowe i  warzywne, fasola konserwowana, ole-
je i  tłuszcze jadalne, przecier pomidorowy, pasta z  papryki, rośliny 
strączkowe, oliwki, chałwa, syrop glukozowy, pasta sezamowa, oli-
wa z oliwek, pasty warzywne, suszone pomidory,, 30 kawa, herbata, 
kakao, kawa nienaturalna, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbo-
żowe, chleb, wyroby piekarnicze i cukiernicze, cukier, miód, syropy 
i  melasa, drożdże, proszek do  pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy 
[przyprawy], przyprawy, mieszanki przypraw, przyprawy korzenne, 
aromaty do napojów, chutney [sos przyprawowy], pasty spożywcze, 
czekolada i desery, pieczywo, ciasta, tarty i ciasteczka, dodatki pie-
karnicze, płatki śniadaniowe, ciasto [masa do  pieczenia], słodycze, 
batoniki i  gumy do  żucia, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty 
i sorbety, makarony, świeże i suszone, owsianka, kasza kukurydziana 
[hominy], keczup, majonez 

(111) 356868 (220) 2021 03 19 (210) 526450
(151) 2021 08 17 (441) 2021 05 04
(732) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI  
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PKO Supermakler
(510), (511) 9 Aplikacje mobilne, oprogramowanie i  programy kom-
puterowe, Oprogramowanie i programy komputerowe udostępniane 
za pośrednictwem Internetu, Programy i oprogramowanie do mobil-
nych urządzeń komunikacyjnych, Programy i oprogramowanie kom-
puterowe do  obsługi bankowości elektronicznej, obsługi transakcji 
walutowych, transakcji finansowych, Oprogramowanie i  programy 
komputerowe w dziedzinie inwestycji i strategii inwestycyjnych, Elek-
troniczne bazy danych, Elektroniczne bazy danych, oprogramowanie 
i programy komputerowe do zarządzania portfelem finansowym i in-
westycyjnym, Karty bankowe, karty kredytowe, karty płatnicze, karty 
bankomatowe, karty debetowe, karty wstępnie opłacone, karty obcią-
żeniowe, 36 Usługi finansowe, Usługi bankowe, Usługi w zakresie ban-
kowości hipotecznej, Usługi bankowe z dostępem bezpośrednim przez 
Internet [home banking], Bankowość internetowa, Bankowość tele-
foniczna, Usługi operacji bankowych, prowadzenie rachunków ban-
kowych, Usługi operacji finansowych, Usługi transakcji finansowych, 
Usługi inwestycyjne, usługi inwestycji kapitałowych, Usługi dotyczące 
kart kredytowych, Usługi dotyczące kart debetowych, Usługi dotyczą-
ce kart płatniczych, Usługi w  zakresie dokonywania elektronicznych 
transakcji przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, Rozliczanie 
transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płat-
niczymi poprzez terminale komputerowe, Transfer elektroniczny środ-
ków finansowych, Usługi doradztwa finansowego i  inwestycyjnego, 
Usługi doradcze w zakresie kredytów hipotecznych, Usługi udzielania 
kredytów, Usługi udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych, Usługi 
w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego i konsumenckiego, 
Usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, działalności finansowej, nie-
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ruchomości, Analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych 
w zakresie rynków walut, Usługi powiernicze, Usługi funduszy inwesty-
cyjnych, administrowanie funduszami inwestycyjnymi, tworzenie fun-
duszy, zarządzanie funduszami, Tworzenie programów oszczędzania, 
Usługi w zakresie ustanawiania portfeli papierów wartościowych, Za-
rządzanie portfelem finansowym i inwestycyjnym, Rozwijanie portfeli 
inwestycyjnych, Usługi administrowania kredytami i  pożyczkami hi-
potecznymi, Informacja bankowa, Informacja finansowa, Usługi w za-
kresie bankomatów, Usługi ubezpieczeniowe, Pośrednictwo ubezpie-
czeniowe, Doradztwo ubezpieczeniowe, Leasing, Factoring, Usługi 
deweloperskie z zakresu budownictwa mieszkaniowego, Pozyskiwa-
nie gruntów, Usługi pośrednictwa w zakresie majątku nieruchomego, 
Usługi agencji nieruchomości, Wynajem mieszkań, Zarządzanie nie-
ruchomościami, Pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych, 
w szczególności obligacji, Usługi pośrednictwa hipotecznego, Usługi 
w zakresie emitowania obligacji i  listów zastawnych, Usługi nabywa-
nia wierzytelności, Usługi doładowywania telefonów przez Internet 
na  zasadzie przedpłaty (prepaid), Zawieranie umów o  uczestnictwo 
w  funduszach inwestycyjnych i  emerytalnych, Usługi depozytowe, 
Udzielanie poręczeń i  gwarancji, Usługi związane z  giełdą papierów 
wartościowych, Obrót papierami wartościowymi, Usługi maklerskie, 
Usługi maklerstwa giełdowego, Pośrednictwo w  zakresie papierów 
wartościowych i aktywów, Doradztwo finansowe w sprawach papie-
rów wartościowych, Doradztwo walutowe, Usługi udostępniania in-
formacji oraz notowań giełdowych, Usługi udostępniania informacji 
dotyczących inwestycji giełdowych i maklerstwa giełdowego, Usługi 
doradztwa inwestycyjnego, Obrót czekowy i  wekslowy, Operacje 
walutowe, Skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu 
walutowego, Usługi informacji finansowej dotyczące walut, Usługi 
sponsorowania finansowego, Sponsorowanie i  finansowanie działal-
ności kulturalnej, rozrywkowej i  sportowej, Zbiórki funduszy na  cele 
dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, sportowe oraz 
ekologiczne, Usługi finansowe dotyczące sprzedaży mienia, Finanso-
wanie i  organizowanie sprzedaży na  kredyt oraz sprzedaży ratalnej, 
Udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną, leasing i dzierżawę, 38 
Usługi przesyłania informacji za pomocą komputera, Usługi dostarcza-
nia łączności, w  tym poprzez terminale komputerowe, Zapewnianie 
dostępu do  portalu z  informacjami bankowymi, finansowymi, walu-
towymi, gospodarczymi, giełdowymi oraz podatkowymi, Zapewnia-
nie dostępu do  platformy internetowej używanej do  inwestowania 
na rynku walut, Umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbioru 
informacji za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu, Intrane-
tu, Zapewnianie dostępu do stron internetowych w celu pozyskiwania 
i  dostępu do  informacji, Udzielanie i  zapewnianie dostępu do  opro-
gramowania i  programów komputerowych, baz danych, systemów 
teleinformatycznych, Transmisja informacji giełdowych i walutowych 
za pomocą mediów telekomunikacyjnych, Transmisja i przetwarzanie 
transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płat-
niczymi poprzez terminale komputerowe, Wypożyczanie urządzeń 
do  przesyłania informacji, Usługi doradcze, konsultacyjne i  informa-
cyjne w zakresie wyżej wymienionych usług 

(111) 356869 (220) 2021 12 21 (210) 537962
(151) 2022 08 03 (441) 2022 04 19
(732) Dimedic Limited, Newcastle upon Tyne (GB)
(540) (znak słowny)
(540) Dimedic
(510), (511) 41 Edukacja, 44 Opieka medyczna i zdrowotna, Rozpyla-
nie nawozów z powietrza 

(111) 356870 (220) 2021 12 07 (210) 537437
(151) 2022 08 02 (441) 2022 01 10
(732) STANIEK WOJCIECH, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) liftizer
(540) 

(591) granatowy, błękitny, niebieski
(531) 24 17 02, 27 05 01, 29 01 13

(510), (511) 39 Transport, spedycja, pośrednictwo frachtowe, logisty-
ka transportu, fracht (przewóz towarów), usługi rozładunku towarów, 
załadunek, wyładunek statków, z wyłączeniem transportu osób, logi-
styki transportu osób oraz dostawy towarów (w szczególności dosta-
wy paczek i dostawy żywności)  

(111) 356871 (220) 2019 11 20 (210) 506956
(151) 2021 10 11 (441) 2021 06 21
(732) RZOSKA AGATA ANGELIKA, Chorzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Health & Harmony
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i do ciała, emulsje do twa-
rzy i  do  ciała, płyny do  twarzy i  do  ciała, żele do  twarzy i  do  ciała, 
pianki do twarzy i do ciała, oliwki i balsamy do skóry, środki do my-
cia i pielęgnacji stóp, mydła, środki do mycia i kąpieli, środki do my-
cia i  pielęgnacji włosów, szampony, balsamy do  włosów, odżywki 
do włosów, kremy do włosów, emulsje do włosów, płyny do włosów, 
żele do  włosów, pianki do  włosów, środki perfumeryjne, perfumy, 
wody toaletowe i  kolońskie, olejki eteryczne, dezodoranty i  anty-
perspiranty, środki do  makijażu i  demakijażu, fluidy, środki do  pie-
lęgnacji i malowania ust, środki do pielęgnacji i malowania paznok-
ci, środki do higieny intymnej, środki do opalania i chroniące przed 
promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samoopalania, środki 
do depilacji, pudry do makijażu, pudry do kąpieli, pudry higienicz-
ne, środki do  pielęgnacji zębów i  jamy ustnej, artykuły toaletowe 
zawarte w  tej klasie, pianki do  golenia, żele do  golenia, balsamy 
po  goleniu, zestawy kosmetyków, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki 
dla zwierząt, 5 aerozole chłodzące do celów medycznych, preparaty 
zawierające aloes do  celów farmaceutycznych, apteczki przenośne 
wyposażone, wata aseptyczna, herbata dla astmatyków, balsamicz-
ne, aromatyczne preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów 
leczniczych, bandaże higieniczne, bandaże opatrunkowe, preparaty 
białkowe do celów medycznych, suplementy diety zawierające biał-
ko, preparaty biologiczne do celów medycznych, błonnik pokarmo-
wy, borowina do  kąpieli, borowina lecznicza, bransolety do  celów 
leczniczych, ołówki przeciw brodawkom, chleb dla diabetyków 
przystosowany do celów medycznych, wyroby cukiernicze do celów 
leczniczych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycz-
nych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, die-
tetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, eukalip-
tus do celów farmaceutycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów 
medycznych, gąbka do ran, okłady gorczycowe, gorczycowe plastry, 
olej gorczycowy do  celów leczniczych, herbata lecznicza, herbaty 
ziołowe do celów medycznych, kadzidełka do odstraszania owadów, 
olejek kamforowy do celów medycznych, suplementy diety zawiera-
jące kazeinę, sole do kąpieli do celów leczniczych, kompresy, napoje 
lecznicze, mazidła, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, 
nalewki do celów leczniczych, obrączki przeciwreumatyczne, prze-
paski na  oczy do  celów medycznych, preparaty medyczne do  od-
chudzania, tabletki wspomagające odchudzanie, środki na  odciski, 
pierścienie na  odciski stóp, trociczki do  odymiania, substancje od-
żywcze dla mikroorganizmów, odżywcze suplementy diety, okłady, 
suplementy diety zawierające olej lniany, podkładki do palucha ko-
ślawego, pijawki lekarskie, samoprzylepne plastry lecznicze, środki 
medyczne przeciw poceniu się, suplementy diety zawierające pro-
polis, suplementy diety zawierające pyłek pszczeli, suplementy diety 
zawierające siemię lniane, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji 
skóry, sole do  kąpieli mineralnych, sole wód mineralnych, kąpiele 
tlenowe, wata do celów leczniczych, preparaty chemiczne do zwal-
czania chorób winorośl, preparaty witaminowe, wody mineralne 
do  celów leczniczych, 40 produkcja kosmetyków i  farmaceutyków 
na  zamówienie, hafciarstwo, usługi w  zakresie fotokompozycji, 41 
doradztwo zawodowe w  zakresie edukacji lub kształcenia, usługi 
edukacji i  nauczania, informacje o  edukacji, usługi fotografii, foto-
reportaże, instruktaże dotyczące gimnastyki, informacje o rekreacji, 
tłumaczenia, tłumaczenie na  język migowy, usługi związane z  or-
ganizacją imprez karaoke, usługi klubowe dotyczące rozrywki lub 
nauczania, usługi klubów zdrowia związane z  usługami poprawy 
kondycji, usługi w  zakresie kompozycji muzycznych, komputerowe 
przygotowanie materiałów do publikacji, usługi w zakresie nauczania 
i praktykowania jogi, produkcja mikrofilmów, nauka jogi, szkoła jogi, 
kursy online, kursy, szkolenia, zajęcia dla dzieci, zajęcia dla seniorów, 
medyczne usługi edukacyjne, organizowanie konkursów w zakresie 
edukacji lub rozrywki, organizowanie konkursów piękności, publi-
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kowanie książek, pokazy kształcenia praktycznego, nauczanie kore-
spondencyjne, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie 
warsztatów lub szkoleń, organizowanie i  prowadzenie koncertów, 
organizowanie i  prowadzenie konferencji, organizowanie i  prowa-
dzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga-
nizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie 
zjazdów, organizowanie konkursów w  celu edukacji lub rozrywki, 
organizowanie spektakli, organizowanie wystaw z dziedziny kultury 
lub edukacji, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów innych niż rekla-
mowe, organizacja pokazów mody w  celach rozrywkowych, usługi 
pozowania dla artystów, kształcenie praktyczne-pokazy, produkcja 
filmów innych niż reklamowych, produkcja filmów na  taśmach wi-
deo, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie 
zajęć fitness, publikacje elektroniczne online książek i  periodyków, 
publikowanie elektroniczne on-line nie  do  pobrania, publikowanie 
książek, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi rezer-
wacji miejsc na spektakle, informacja o rozrywce, realizacja spektakli, 
wystawianie spektakli, sprawdziany edukacyjne, usługi dystrybucji 
biletów dla celów rozrywki, usługi kaligrafii, usługi komponowania 
układu graficznego publikacji inne niż do celów reklamowych, usługi 
przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi trenera 
osobistego, usługi trenerskie, wypożyczanie książek, wypożyczanie 
wystaw i nagrań dźwiękowych, prowadzenie edukacji na wyższych 
uczelniach, poradnictwo zawodowe, 44 usługi kosmetyczne, usługi 
optyczne, usługi medyczne, usługi fryzjerskie, usługi w zakresie pie-
lęgnacji zwierząt, usługi wizażystów, usługi w zakresie akwakultury, 
usługi terapeutyczne, usługi psychologów, masaż, manicure, fizjote-
rapia, fryzjerstwo, aromaterapia, chiropraktyka, depilacja woskiem, 
usługi ogrodnicze, usługi medycyny alternatywnej, usługi kuracji 
uzdrowiskowych, usługi doradcze w  zakresie zdrowia, zooterapia, 
salony piękności, projektowanie kompozycji kwiatowych i krajobra-
zów, ogrodnictwo krajobrazowe 

(111) 356872 (220) 2019 11 20 (210) 506957
(151) 2021 10 11 (441) 2021 06 21
(732) RZOSKA AGATA ANGELIKA, Chorzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Yashica Yoga
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, rekla-
ma, promocja/reklama podróży, reklama promocyjna programów 
badawczych, produkcja filmów reklamowych, prezentowanie pro-
duktów w  mediach dla celów sprzedaży detalicznej, publikowanie 
tekstów reklamowych, sprzedaż akcesoriów do masażu twarzy i cia-
ła, akcesoriów do pielęgnacji ciała, olejków aromatycznych, książek 
o  tematyce zdrowotnej i  pielęgnacyjnej oraz rozwoju duchowego 
i  osobistego, medycyny alternatywnej, sprzedaż kursów online, 
kursów pdf o tematyce pielęgnacji ciała, usługi w zakresie sprzeda-
ży detalicznej w sklepie oraz usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 
i prowadzonej za pośrednictwem światowych sieci informatycznych 
parafarmaceutyków, witamin, minerałów i pierwiastków śladowych, 
preparatów dietetycznych i odżywczych do celów leczniczych, syro-
pów leczniczych, preparatów złożonych na  bazie witamin, minera-
łów, pierwiastków śladowych i  wyciągów roślinnych, suplementów 
diety wzbogaconych w witaminy, minerały lub pierwiastki śladowe, 
preparatów witaminowych, preparatów multiwitaminowych, mine-
rałów i  preparatów multimineralnych do  celów leczniczych, herbat 
ziołowych do  celów leczniczych, roślin leczniczych, dietetycznych 
substancji przystosowanych do  celów medycznych, preparatów 
proteinowych lub żywności proteinowej do celów leczniczych, wy-
ciągów lub syropów ziołowych do celów leczniczych, dodatków od-
żywczych na  bazie witamin w  formie koncentratów, koncentratów 
proteinowych jako dodatków odżywczych do  celów leczniczych 
i  spożywczych, cukierków i  leczniczych wyrobów cukierniczych 
do  celów leczniczych, preparatów zawierających katalizatory bio-
logiczne, przeznaczonych dla osób o  aktywnym trybie życia, jak 
również dla sportowców i  rekonwalescentów, produktów spożyw-
czych wzmacniających do celów leczniczych, wyciągów i produktów 
spożywczych zaspokajających szczególne potrzeby żywieniowe, 
produktów jadalnych spożywanych podczas stosowania diety oraz 
przeznaczonych dla diabetyków, dodatków spożywczych w  formie 
stałej i  płynnej stosowanych w  celu wzmocnienia odporności oraz 
rewitalizacji stanu zdrowia, w formie mieszanek w proszku, kropli, sy-
ropów, żeli, kremów, tabletek, tabletek musujących, pastylek, table-
tek powlekanych, kapsułek, cukierków, galaretek, proszku, wszyst-

kich przeznaczonych do  celów leczniczych, napojów i  ekstraktów 
wzbogaconych w witaminy i przeznaczonych do celów leczniczych, 
ziół leczniczych, substancji dietetycznych zawierających wyciągi ro-
ślinne, żywności dietetycznej zawierającej wyciągi roślinne, prepa-
ratów witaminowych, usługi importowo-eksportowe, 41 nauczanie, 
kształcenie, szkolenia sportowe, wypożyczanie sprzętu sportowego 
lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, edukacja w zakresie świadomo-
ści ruchowej, zajęcia zorganizowane, usługi w  zakresie nauczania 
i  praktykowania jogi, produkcja mikrofilmów, medyczne usługi 
edukacyjne, nauka jogi, szkoła jogi, kursy online, kursy, szkolenia, 
zajęcia dla dzieci, zajęcia dla seniorów organizowanie i  prowadze-
nie szkoleń, warsztatów, kursów, seminariów, sesji indywidualnych 
o tematyce pielęgnacji twarzy i ciała, imprezy kulturalne, imprezy ta-
neczne, informacja o imprezach rozrywkowych, koncerty muzyczne, 
nagrywanie muzyki, nagrywanie i  produkcja nagrań dźwiękowych, 
obsługa koncertów muzycznych, organizacja i prezentacja widowisk, 
organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja 
i przeprowadzanie koncertów muzycznych, organizacja imprez kul-
turalnych i  artystycznych, organizacja imprez rozrywkowych, orga-
nizacja imprez sportowych, organizacja konferencji edukacyjnych, 
organizacja rozrywek muzycznych, organizowanie festiwali, orga-
nizowanie gali, organizowanie i prowadzenie koncertów, produkcja 
przedstawień muzycznych, produkcja widowisk, publikowanie ma-
teriałów drukowanych, publikowanie plakatów, usługi wydawnicze 
w zakresie utworów muzycznych, usługi związane z produkcją roz-
rywki w postaci materiałów wideo, produkcja programów radiowych 
i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i im-
prez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi 
organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organi-
zowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyj-
nym i kulturalnym, produkcja filmów, realizacja spektakli 

(111) 356873 (220) 2021 06 25 (210) 530770
(151) 2022 07 21 (441) 2022 04 04
(732) J W  CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Ząbki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LUXURY HOTEL JWC CZARNY POTOK RESORT  
SPA & CONFERENCE
(540) 

(591) ciemnozłoty, czarny, biały
(531) 01 01 05, 27 05 01, 29 01 13, 26 01 01, 26 01 16, 26 01 18
(510), (511) 3 Preparaty toaletowe, Środki czyszczące do celów gospo-
darstwa domowego, Olejki eteryczne jako Pasta do zębów, żele pod 
prysznic, dyfuzory z  patyczkami zapachowym, Środki toaletowe, 35 
Administrowanie hotelami, pensjonatami, restauracjami, klubami noc-
nymi, barami, ośrodkami SPA, ośrodkami odnowy biologicznej, obiek-
tami rekreacyjnymi i fitness, mieszkaniami, budynkami mieszkalnymi, 
centrami konferencyjnymi, Zarządzanie, organizowanie i  pomoc 
w działalności gospodarczej dotyczącej prowadzenia hoteli, pensjona-
tów, restauracji, klubów nocnych, barów, ośrodków SPA, ośrodków od-
nowy biologicznej, obiektów rekreacyjnych i fitness, sklepów detalicz-
nych, mieszkań, budynków mieszkalnych, centrów konferencyjnych, 
Usługi zarządzania autoryzowanymi hotelami, Badania i analiza rynku, 
analiza kosztów, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie dzia-
łalności gospodarczej, Usługi reklamy, prowadzenie kompleksowych 
kampanii reklamowych, Tworzenie i zarządzanie planami lojalnościo-
wymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, infor-
macja online dotycząca programów lojalnościowych, bonusowych, 
organizowanie wystaw reklamowych, Zarządzanie sprzedażą przez 
Internet, organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywko-
wych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, ra-
diowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicz-
nych, magnetycznych i  optycznych nośników informacji, Usługi 
franczyzy, mianowicie oferowanie wsparcia w zarządzaniu działalno-
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ścią gospodarczą przy zakładaniu i  prowadzeniu hoteli, restauracji, 
klubów nocnych, barów, ośrodków SPA, ośrodków odnowy biologicz-
nej, obiektów rekreacyjnych i fitness, sklepów detalicznych, mieszkań, 
budynków mieszkalnych, centrów konferencyjnych i współwłasności 
wakacyjnej na rzecz innych osób, Usługi zarządzania działalnością go-
spodarczą, mianowicie zarządzanie hotelami, restauracjami, klubami 
nocnymi, barami, ośrodkami SPA, obiektami rekreacyjnymi i  fitness, 
sklepami detaliczny, mieszkaniami, budynkami mieszkalnymi, centra-
mi konferencyjnymi, współwłasnością wakacyjną, klubami rekreacyj-
nymi w ośrodkach wypoczynkowych, klubami wakacyjnymi, klubami 
zainteresowań z niepodzielnym aktem własności, klubami prywatny-
mi, klubami z prawem do użytkowania i długoterminowymi projekta-
mi najmu i ich prowadzenie na rzecz innych osób, Usługi handlu deta-
licznego online, usługi katalogowego handlu detalicznego, usługi 
sklepów detalicznych, mianowicie usługi sklepów z upominkami, pa-
miątkami i sklepów wielobranżowych w dziedzinie produktów kosme-
tycznych, produktów toaletowych, maszyn do  użytku domowego, 
narzędzi ręcznych, wyrobów optycznych, aparatów fotograficznych, 
płyt kompaktowych, DVD, domowego sprzętu elektrycznego, w tym 
sprzętu AGD, wyrobów jubilerskich, zegarów, zegarków, artykułów pi-
śmiennych, publikacji, parasolek, parasoli przeciwsłonecznych, wyro-
bów skórzanych, bagażu, toreb, mebli, akcesoriów łazienkowych, po-
jemników i  przyborów gospodarstwa domowego, przyborów 
i sprzętów kuchennych, sprzętu i przyborów ogrodniczych, wyposaże-
nia wnętrz, tekstyliów, odzieży, obuwia, nakryć głowy, wyrobów poń-
czoszniczych, zabawek i gier, sprzętu sportowego, żywności, napojów, 
win, kwiatów, Wynajmowanie urządzeń i  wyposażenia biurowego, 
Doradztwo w zakresie zarządzania, Administrowanie działalnością go-
spodarczą, Usługi w zakresie planowanie spotkań handlowych, Usługi 
dokonywania zaopatrzenia na  rzecz hoteli w  formie zakupów towa-
rów, Świadczenie usług promowania hoteli, kurortów i wakacji za po-
średnictwem programów motywacyjnych z  nagrodami, Śledzenie 
i  monitorowanie programu motywacyjnego z  nagrodami dla człon-
ków, Usługi charytatywne, mianowicie organizowanie promocji pro-
gramów oraz projektów prac na  rzecz społeczności lokalnej, Usługi 
w zakresie zamówień publicznych, 41 Usługi w zakresie organizowania 
i  prowadzenia imprez integracyjno-rekreacyjnych, sportowych, roz-
rywkowych, kulturalnych, Usługi organizowania i  prowadzenia pro-
gramów szkoleniowych, konsultingowych, konferencji, seminariów, 
informacja o rekreacji, imprezach kulturalnych i rozrywkowych, Orga-
nizowanie, obsługa i  prowadzenie konkursów, loterii, przyjęć i  wy-
staw (za wyjątkiem wystaw o charakterze handlowym lub reklamo-
wym), zabaw, festynów, pikników, balów, konkursów piękności, 
organizowanie wystaw w celach kulturalnych i dydaktycznych, Orga-
nizowanie widowisk teatralnych, Rezerwacja miejsc na pokazy, rezer-
wacja biletów teatralnych, kinowych, koncertowych, Organizowanie 
koncertów, Gimnastyka [instruktaż], usługi klubów zdrowia, Obsługa 
salonów gier, organizowanie i obsługa obozów sportowych, wakacyj-
nych, Organizowanie pokazów mody, Usługi organizacji imprez arty-
stycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi w zakre-
sie rozrywki, sportu i  kultury, Rezerwowanie biletów teatralnych, 
kinowych, koncertowych, na  imprezy i  na  wydarzenia rozrywkowe, 
sportowe, Rezerwowanie miejsc na pokazy, Udostępnianie obiektów, 
instruktażu i sprzętu rekreacyjnego w zakresie basenów pływackich, 
jazdy na rowerze, golfa, sportów wodnych, jazdy konnej, jazdy na nar-
tach i dostępu do plaż, Usługi klubów golfowych, pól golfowych i in-
struktaż w  zakresie golfa, Udostępnianie obiektów do  gry w  tenisa, 
wynajem kortów tenisowych i szkolenie w zakresie gry w tenisa, Orga-
nizowanie rozrywki podczas uroczystości weselnych, Usługi planowa-
nia imprez i zarządzania nimi, mianowicie organizowanie, planowanie 
i  projektowanie imprez specjalnych do  celów społeczno-rozrywko-
wych, Organizowanie konferencji i  wystaw w  celach kulturalnych 
i  edukacyjnych, Usługi świadczone przez kasyna, Hazard, Kabarety, 
Nocne kluby, Udostępnianie gościom hoteli informacji edukacyjnych 
i rozrywkowych dotyczących lokalnych atrakcji i interesujących miejsc 
w pobliżu hotelu i dystrybucja materiałów w związku z tym, za wyjąt-
kiem materiałów reklamowych, Usługi związane z wystawami sztuki, 
Usługi galerii sztuki, Usługi klubowe w formie rozrywki lub nauczania, 
usługi związane z  organizowaniem i  obsługą dyskotek, Planowanie 
przyjęć weselnych, Świadczenie usług informacyjnych, doradczych 
i konsultacyjnych w zakresie planowania przyjęć weselnych, Udostęp-
nianie obiektów hotelowych, rekreacyjnych oraz pensjonatów na zjaz-
dy i konferencje biznesowe, 43 Usługi hotelarskie, Udostępnianie sal 
konferencyjnych, usługi gastronomiczne, Usługi restauracji, kateringo-
we, barów i barów koktajlowych, Usługi w zakresie rezerwacji zakwate-

rowania i wyżywienia w związku z organizacją imprez turystycznych, 
kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i  rekreacyjnych, Usługi za-
opatrzenia w  żywność i  napoje, Udostępnianie obiektów uniwersal-
nych na  spotkania, konferencje i  wystawy, Udostępnianie obiektów 
konferencyjnych na  spotkania biznesowe, Udostępnianie obiektów 
i sprzętu na bankiety i imprezy towarzyskie na specjalne okazje, Orga-
nizacja przyjęć weselnych [miejsca], Organizacja przyjęć weselnych 
[żywność i napoje], Oraz usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania 
w hotelach dla osób trzecich, Organizacja przyjęć weselnych, Świad-
czenie usług informacyjnych, doradczych i konsultacyjnych w zakresie 
organizacji przyjęć weselnych, 44 Usługi w zakresie uzdrowisk, miano-
wicie zabiegi kosmetyczne w  zakresie twarzy, włosów, skóry i  ciała, 
usługi manicure i  pedicure, Masaż, Usługi depilacji woskiem, Usługi 
świadczone przez salony kosmetyczne, Fizjoterapia, Fizykoterapia, 
Łaźnie publiczne, Łaźnie tureckie, Salony piękności, Chirurgia plastycz-
na, Salony fryzjerskie, Usługi sanatoriów, Usługi sauny, Usługi solarium, 
Usługi terapeutyczne, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi medycy-
ny alternatywnej, usługi wizażystów, 45 Planowanie i organizowanie 
ceremonii ślubnych, Usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, 
Usługi ochrony świadczone przez konsjerżów, Dotrzymywanie towa-
rzystwa [opieka osobista], Wypożyczanie odzieży, Usługi bezpieczeń-
stwa osobistego w zakresie ochrony osób, Usługi opieki nad domem, 
opieki nad dziećmi, Świadczenie usług informacyjnych, doradczych 
i  konsultacyjnych w  zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług, 
Usługi portierów hotelowych (pomoc w zakresie administracji) 

(111) 356874 (220) 2021 09 28 (210) 534508
(151) 2022 08 24 (441) 2022 05 02
(732) MO&RO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SMiLEY
(540) 

(591) biały
(531) 24 17 01, 27 05 01, 27 05 05
(510), (511) 21 Szczoteczki do zębów elektryczne, Futerały na szczo-
teczki do zębów 

(111) 356875 (220) 2021 10 21 (210) 538020
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) EXECUTIVE EDUCATION CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Hedvig
(510), (511) 41 Usługi szkoleniowe, nauczanie, organizacja szkoleń 

(111) 356876 (220) 2021 09 14 (210) 533913
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) KSIĄŻEK CLAUDIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KSIĄŻEK HOLDING
(510), (511) 35 Badania biznesowe, Badania dotyczące działalności 
gospodarczej, Badania opinii publicznej, Badania rynkowe, Doradz-
two w  zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo 
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Dostarczanie informa-
cji dotyczących kontaktów handlowych i  biznesowych, Marketing 
w ramach wydawania oprogramowania, Negocjowanie i rozliczanie 
transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów biz-
nesowych dla osób trzecich, Outsourcing [doradztwo biznesowe], 
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Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub 
handlowymi, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Profi-
lowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, 
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi doradcze w zarządza-
niu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działal-
ności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie efektywności biz-
nesowej, Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa biznesowego 
dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywat-
nych z  przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi po-
średnictwa biznesowego związane z  kojarzeniem profesjonalistów 
o  zróżnicowanych profilach z  klientami, Zarządzanie działalnością 
gospodarczą w  zakresie projektów budowlanych, Reklama, zarzą-
dzanie, organizacja i administracja w biznesie, prace biurowe, usługi 
reklamowe, Zarządzanie w działalności handlowej, Administrowanie 
działalności handlowej, Prace biurowe: tworzenie i dystrybucja mate-
riałów reklamowych (np  plakatów, druków, broszur, ulotek reklamo-
wych, materiałów piśmienniczych, prospektów, statutów), materiały 
reklamowe (uaktualnianie), reklama za  pośrednictwem sieci kom-
puterowej, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 
usługi w zakresie rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, usługi 
w zakresie badania rynku i opinii publicznej, 36 Doradztwo w spra-
wach finansowych, Inwestycje finansowe, Inwestycje kapitałowe, Le-
asing finansowy, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi 
finansowania, Wycena finansowa nieruchomości, Zarządzanie nieru-
chomością, Usługi bankowe, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi związa-
ne z majątkiem nieruchomym, Usługi finansowe, Usługi monetarne: 
tworzenie funduszy inwestycyjnych, zarządzanie funduszami inwe-
stycyjnymi, reprezentowanie funduszy inwestycyjnych, doradztwo 
w  sprawach finansowych, doradztwo w  zakresie obrotu papierami 
wartościowymi, doradztwo w  zakresie funduszy inwestycyjnych, 
pośrednictwo w  zbywaniu i  odkupywaniu jednostek uczestnictwa 
funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa lub 
tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, pełnienie funkcji 
przedstawiciela funduszy zagranicznych, dystrybucja funduszy in-
westycyjnych, inwestowanie na  rynku kapitałowym, zarządzanie 
zbiorczym portfelem papierów wartościowym na  zlecenie, zarzą-
dzanie aktywami na zlecenie, badanie rynku w sektorze finansowo
-inwestycyjnym, usługi deweloperskie w zakresie: organizacji i zarzą-
dzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających 
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemiesz-
kalnych przeznaczonych do  sprzedaży, wynajmowania, użyczania, 
pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali 
i powierzchni użytkowej, doradztwo w zakresie zarządzania i admini-
strowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny 
nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali 
mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowa-
nia nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi wy-
szukiwania i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości 
celem ich pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, 42 Naukowe 
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, analiza przemy-
słowa, badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania prze-
mysłowego, usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, projektowanie 
i  rozwój komputerowego sprzętu i  oprogramowania, usługi dewe-
loperskie w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, 
architektonicznego i  technologicznego, projektowanie konstrukcji, 
budynków, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i  analiz tech-
nicznych w  zakresie budownictwa, usługi w  zakresie architektury, 
planowania urbanistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geolo-
giczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze 
dotyczące inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, 
doradztwo w zakresie ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, plano-
wanie urbanistyczne, pomiary terenu, projektowanie osiedli, infor-
macja o powyższych usługach, projektowanie budowlane, 45 Usługi 
prawne, Usługi w  zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony 
osób i mienia, Prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby 
trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnego osób, Audyty 
zgodności z  prawem, Badania prawne, Doradztwo w  zakresie wła-
sności intelektualnej, Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, 
usługi arbitrażowe, Usługi monitorowania prawnego, Usługi prawne 
związane z  negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Zarządzanie 
prawami autorskimi 

(111) 356877 (220) 2020 08 21 (210) 517412
(151) 2022 08 26 (441) 2022 05 09

(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PERFECT  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Starachowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERFECT
(540) 

(591) żółty, niebieski
(531) 26 01 03, 26 01 18, 26 11 02, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 19 tarcica nieobrzynana i  obrzynana: z  drewna iglaste-
go, z drewna liściastego, z drewna egzotycznego, w postaci: desek, 
bali, listew, łat, krawędziaków, belek, klejonki drzwiowe, okienne, 
konstrukcyjne, wyroby drewniane w postaci: pasów i arkuszy forniro-
wych, płyt, parkietów, boazerii, wykładzin, okładzin ściennych i sufi-
towych, balustrad, desek tarasowych, krokwi dachowych, kratownic, 
słupów, nadproży, desek podłogowych, profili budowlanych, scho-
dów, palisad, szalówek do ciesielstwa, szalunków do betonu, więźb 
dachowych, półfabrykatów, elementów konstrukcyjnych, pokrycia 
dachowe, słomiane pokrycia dachowe, okładziny i wykładziny korko-
we, sklejki, płyty typu OSB, wiązary dwuteowe, zestawy elementów 
do montażu kompletnych domów i budynków: o konstrukcji drew-
nianej, elementów płytowych, podłogowych, sufitowych, okładzi-
nowych i izolacyjnych, 20 opakowania i pojemniki drewniane w po-
staci: beczek, baryłek, skrzynek, skrzynek dla zabawek, pojemników 
do transportu i składowania, taśmy drewniane, niemetalowe palety 
transportowe, niemetalowe palety załadowcze, meble drewniane: 
biurowe, sklepowe i  szkolne: komody, kontuary, kredensy, krzesła, 
ławy i  ławki, łóżka, półki, kufry, sofy, stojaki, stoły, szafy i szafki, ta-
borety, sekretery, szuflady, biurka, drzwi meblowe, drobne wyroby 
stolarstwa meblowego, wyroby koszykarskie, 35 zgromadzenie to-
warów do sprzedaży hurtowej i detalicznej w hurtowniach, sklepach, 
sklepach internetowych, domach sprzedaży wysyłkowej w zakresie 
towarów: z  drewna, z  drewna obrzynanego i  nieobrzynanego, bu-
dowlanych wyrobów drewnianych, klejonek, okładzin i  wykładzin, 
wyrobów drewnianych, pokryć dachowych, pokryć słomianych, pa-
let, drewnianych opakowań i pojemników, mebli drewnianych, ma-
szyn i  urządzeń, materiałów budowlanych, zestawów do  montażu 
domów i budynków, wyposażenia sanitarnego budynków, 37 usługi 
budowlane: wykonywanie kompletnych domów i budynków o kon-
strukcji drewnianej, montaże konstrukcji całych domów i budynków, 
wykonywanie więźb dachowych i pokryć dachowych, wykonywanie 
robót wykończeniowych w domach i w budynkach: montaże podłóg 
drewnianych, układanie parkietów, montaże okładzin, wykonywanie 
sufitów, układanie boazerii, matowanie, tapetowanie 

(111) 356878 (220) 2019 06 27 (210) 501622
(151) 2022 08 24 (441) 2022 05 09
(732) THINK TANK FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) taxomatic
(510), (511) 36 doradztwo w  sprawach finansowych, informacje 
finansowe, usługi pośrednictwa finansowego w  zakresie pełnej 
i uproszczonej księgowości, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, 
usługi ubezpieczeniowe, 42 tworzenie oprogramowania kompute-
rowego, tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych 
dla usług online i Internetu 

(111) 356879 (220) 2020 09 04 (210) 517904
(151) 2022 08 31 (441) 2020 12 21
(732) DAWTONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dawtona drugie śniadanie



84 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 48/2022

(510), (511) 29 przetwory warzywne, przetwory owocowe, przetwory 
owocowo-warzywne, musy owocowe, musy warzywne, musy owo-
cowo-warzywne, musy owocowe, warzywne i owocowo-warzywne 
z dodatkiem zbóż, musy owocowe, warzywne i owocowo-warzywne 
z dodatkiem jogurtu, przeciery warzywne, miąższ owoców, mrożone 
owoce, owoce konserwowane, owoce suszone, owoce w puszkach, 
sałatki owocowe, pulpa owocowa, przecier jabłkowy, przekąski 
na  bazie owoców, batony organiczne na  bazie orzechów i  ziaren, 
batony na bazie orzechów i nasion, batony spożywcze na bazie orze-
chów, napoje przyrządzone z mleka lub zawierające mleko, jogurty, 
jogurty smakowe, jogurt z mleka koziego, jogurty z dodatkiem płat-
ków zbożowych, zbóż, muesli, napoje z jogurtu, desery mleczne lub 
na  bazie mleka, desery jogurtowe, desery mleczno-owocowe, de-
sery mleczne z dodatkiem płatków zbożowych, zbóż, muesli, kawy, 
owoców, przekąski na bazie mleka, przetwory warzywne, przetwory 
owocowe, przetwory owocowo-warzywne, dżemy, ryby i  przetwo-
ry rybne, przeciery warzywne, warzywa konserwowane, warzywa 
marynowane, warzywa suszone, warzywa gotowane, warzywa 
w  puszkach, cebula konserwowana, czosnek konserwowy, fasolka 
konserwowa, groszek konserwowy, soczewica konserwowana, soja 
konserwowana spożywcza, pikle, sok pomidorowy do celów kulinar-
nych, koncentraty i przeciery pomidorowe, ajvar [pasta z papryki, ba-
kłażanów i czosnku], zupy, zupy jarzynowe, zupy i wywary, ekstrakty 
mięsne, ekstrakty mięsne, zupy błyskawiczne, zupy w puszkach, zupy 
w proszku, zupy z makaronem, przetwory do zup jarzynowych, zupy 
(składniki do  sporządzania-), kapusta kwaszona, kiszone warzywa, 
kiszone warzywa, [kimchi], korniszony, korniszony z jarzynami w oc-
cie, sałatki warzywne, skórki owocowe, oleje roślinne do celów spo-
żywczych, przetwory twarożkowe, gotowe dania warzywne, gotowe 
dania z mięsa, gotowe dania składające się głównie z kotletów ryb-
nych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), batony organicz-
ne na  bazie orzechów i  ziaren, batony na  bazie orzechów i  nasion, 
batony spożywcze na  bazie orzechów, batony spożywcze na  bazie 
soi, napoje przyrządzone z  mleka lub zawierające mleko, napoje 
na bazie mleka o smaku czekolady, mleko w proszku o różnych sma-
kach do przyrządzania napojów, napoje na bazie mleka kokosowe-
go, puddingi na bazie mleka, mleko ryżowe, napoje na bazie mleka 
orzechowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na ba-
zie mleka zawierające kawę, napoje na bazie mleka zawierające sok 
owocowy, napoje na bazie mleka o smaku czekolady, napoje na ba-
zie soi stosowane jako substytuty mleka, pasty do smarowania na ba-
zie mleka z  niską zawartością tłuszczu, 30 musy owocowe (sosy), 
przetwory zbożowe do celów spożywczych, potrawy na bazie mąki, 
musy, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie prze-
ciery owocowe lub warzywne, przetwory spożywcze na bazie ziaren, 
batony czekoladowe, batony zbożowe, batony lodowe, batony go-
towe do spożycia na bazie czekolady, batony z orzechów w karmelu, 
batony spożywcze na  bazie zbóż, batony zbożowe i  energetyczne, 
słodycze zawierające owoce, pudding z  kaszy manny, zboża prze-
tworzone, przyprawy, marynaty zawierające przyprawy, przyprawy 
smakowe (sosy, marynaty), sosy (przyprawy), sosy sałatkowe, sosy 
pomidorowe (przyprawy), musy owocowe (sosy), keczup, musztar-
da, ocet, pesto [sos], relish-sos przyprawowy na  bazie owoców lub 
warzyw, kapary, zioła konserwowane [ przyprawy ], mąka z  roślin 
strączkowych do celów spożywczych, przetwory zbożowe do celów 
spożywczych, potrawy na bazie mąki, cukier, miód, melasa (syrop), 
syrop kukurydziany, napoje na bazie kawy / herbaty / kakao, musy, 
dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, gotowe 
dania z  ryżu, gotowe dania z  makaronu, dania gotowe zawierające 
makaron, przetwory spożywcze na bazie ziaren, słodycze czekolado-
we, słodycze lodowe, dropsy owocowe [słodycze], słodycze lodowe 
w  postaci lizaków, wyroby cukiernicze z  mrożonego jogurtu, lody, 
lody owocowe, sorbety, napoje kawowe, napoje czekoladowe, napo-
je mrożone na bazie kawy, czekolady i / lub kakao, napoje z lodów, 
napoje czekoladowe z mlekiem, gotowe kakao i napoje na bazie ka-
kao, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, napoje gazowane na bazie 
kawy, kakao lub czekolady, napoje sporządzone z  herbaty, napoje 
na  bazie herbaty z  owocowymi dodatkami smakowymi, przetwory 
spożywcze na bazie słodu, 32 woda, smakowa woda mineralna, na-
poje izotoniczne, napoje orzeźwiające, napoje owocowe i soki owo-
cowe, soki warzywne [napoje], napoje półmrożone, sorbety [napoje] 

(111) 356880 (220) 2021 02 12 (210) 524640
(151) 2022 08 31 (441) 2022 05 16

(732) GREEN ECO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUNT TO WARZYWA
(540) 

(591) zielony
(531) 26 11 03, 26 11 09, 26 11 25, 27 05 01, 29 01 03
(510), (511) 38 Zapewnianie dostępu do  witryn elektronicznych, 
blogów internetowych, sieci komputerowych z  zakresu uprawy 
i wykorzystania warzyw, zapewnianie do stępu do baz danych z za-
kresu uprawy i wykorzystania warzyw, zapewnianie użytkownikom 
dostępu do  wyszukiwarek internetowych, forów internetowych, 
linii czatowych oraz telewizji internetowej zajmujących się uprawą 
i  wykorzy staniem warzyw, 41 Prowadzenie warsztatów z  zakresu 
uprawy i  wykorzystania warzyw [szkolenia], Szkolenie i  instruktaż 
z  zakresu uprawy i  wykorzystania warzyw, Organizowanie semina-
riów dotyczących szkoleń z zakresu uprawy i wykorzystania warzyw, 
Organizowanie konferencji dotyczących szkoleń z  zakresu uprawy 
i wykorzystania warzyw, Szkolenie za pośrednictwem mediów radio-
wo-telewizyjnych, Nauczanie i  doradztwo w  zakresie uprawy i  wy-
korzystywania warzyw, Dostarczanie rozrywki i usług edukacyjnych 
za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu 

(111) 356881 (220) 2021 10 21 (210) 535609
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 16
(732) EXECUTIVE EDUCATION CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Queen Hedvig Academy
(510), (511) 41 Usługi szkoleniowe, nauczanie, organizacja szkoleń 

(111) 356882 (220) 2021 11 08 (210) 536235
(151) 2022 08 11 (441) 2022 04 25
(732) ŚCIESZKA IRENEUSZ HANAMI PROFESSIONAL,  
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hanami h
(540) 

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 29 01 13, 27 05 01, 26 01 18
(510), (511) 2 Barwniki, koloranty i pigmenty do użytku w produkcji 
kosmetyków, tusze, pigmenty do  przygotowania tuszy, pigmenty 
w  postaci płynnej, pigmenty do  makijażu permanentnego, 3 Ko-
smetyki, w tym kosmetyki stosowane przed, w trakcie i po procesie 
makijażu permanentnego takie jak miedzy innymi toniki antysep-
tyczne, toniki z peptydami, maść lipidowa, Kredki do makijażu, pre-
paraty do makijażu twarzy i ciała, preparaty do tatuażu, kompakto-
we kosmetyki do makijażu permanentnego, 10 Aparaty i przyrządy 
do  makijażu kosmetycznego, w  tym do  makijażu permanentnego, 
igły do aparatów i do przyrządów makijażu permanentnego, 41 Na-
uczanie w zakresie prowadzenia usług kosmetycznych, w tym usług 
masażu, Usług makijażu permanentnego, Pokazy kształcenia prak-
tycznego z dziedziny kosmetyki, Szkolenia w zakresie organizowania 
i  prowadzenia pracowni specjalistycznych w  dziedzinie kosmetyki, 
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44 Prowadzenie salonów piękności, Usługi masażu, usługi w zakre-
sie makijażu permanentnego, usługi manicure /pedicure/ podologii, 
Usługi tatuażu, wizażu, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania 
makijażu, Usługi doradcze w  dziedzinie makijażu, w  tym makijażu 
permanentnego 

(111) 356883 (220) 2019 10 01 (210) 505085
(151) 2022 07 20 (441) 2019 11 12
(732) WAWSZCZAK SEBASTIAN POMORSKI BROWAR TRADYCYJNY, 
Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Książę Sieradzki
(510), (511) 21 kufle na  piwo, 32 piwo, piwo bezalkoholowe, piwo 
słodowe, piwo pszeniczne, piwo rzemieślnicze, piwo pełne jasne, 
czarne piwo, piwo jasne typu ale, woda gazowana, woda pitna, woda 
niegazowana, woda stołowa woda mineralna, woda źródlana, woda 
pitna butelkowana, woda z lodowca, woda wzbogacona odżywczo, 
41 organizowanie rozrywki, imprezy kulturalne, organizowanie wy-
kładów, organizowanie przedstawień, organizowanie koncertów, 
organizowanie gal, organizowanie konkursów, organizowanie warsz-
tatów, organizowanie festiwali, organizowanie imprez muzycznych, 
organizacja imprez rozrywkowych, planowanie specjalnych imprez, 
organizowanie imprez edukacyjnych organizowanie imprez w celach 
kulturalnych, planowanie i  przeprowadzanie imprez, prowadzenie 
imprez rozrywkowych na  żywo, prowadzenie imprez kulturalnych, 
prowadzenie imprez edukacyjnych, informacja o imprezach rozryw-
kowych, usługi w  zakresie firmowych imprez dla klientów lub pra-
cowników, degustacje win lub piwa, organizacja i przeprowadzanie 
degustacji artykułów spożywczych do celów rozrywkowych, organi-
zacja i przeprowadzanie degustacji wina lub piwa do celów eduka-
cyjnych, szkolenia w zakresie cateringu, organizowanie i przeprowa-
dzanie degustacji produktów regionalnych i tradycyjnych 

(111) 356884 (220) 2020 03 30 (210) 512060
(151) 2022 08 12 (441) 2020 07 20
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW
(540) 

(591) czerwony, żółty, biały
(531) 05 01 05, 05 03 02, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 29 mięso, mięso mrożone, suszone, konserwowe, goto-
wane i  półprzetworzone, wyroby z  mięsa, wyroby na  bazie mięsa, 
wędliny, gotowe dania na bazie mięsa, ryb, owoców morza, gotowe 
dania na bazie warzyw i/lub owoców, warzywa konserwowe, mrożo-
ne, suszone i  gotowane, konserwowe, mrożone, suszone lub goto-
wane ziemniaki, konserwowe, suszone lub gotowane grzyby, dziczy-
zna, ryby i  produkty spożywcze pochodzące z  morza, wszystkie te 
produkty w postaci wyciągów, zup, galaretek, past (do smarowania 
pieczywa), konfitur, gotowanych potraw, mrożonych lub w  prosz-
ku, oleje i  tłuszcze jadalne, zupy, skoncentrowane zupy, preparaty 
do przyrządzania zup, kostki rosołowe, wywar, bulion, także w po-
staci kostek, tabletek lub proszku, preparaty do  produkcji bulionu, 
rosoły w koncentratach, mleko ryżowe do celów kulinarnych, owoce 
i  żywność z  białkiem z  ziarna, używane jako substytuty mięsa, pa-
sty z  warzyw, owoców, białek zbożowych lub substytutów mięsa, 
gotowe posiłki składające się głównie z  substytutów mięsa, bur-
gery warzywne, wędliny wegetariańskie, kiełbaski wegetariańskie, 

substytuty mięsa na  bazie warzyw, hummus [pasta z  ciecierzycy], 
sałatki na bazie hummusu, dipy, sałatki owocowe, sałatki warzywne, 
pasty na bazie hummusu, 30 mąka, chleb, drożdże, ciasto, wypieki, 
ryż, makaron, kluski, produkty spożywcze na bazie ryżu, mąki, mąki 
owsianej lub mąki zbożowej, także w postaci dań gotowanych, sosy, 
sos sojowy, produkty do aromatyzowania lub przyprawiania artyku-
łów spożywczych, przyprawy jadalne, przyprawy, sosy do  sałatek, 
majonezy, musztarda, ocet, przetworzone nasiona do  użytku jako 
przyprawa, gotowe przystawki i posiłki składające się głównie z ma-
karonu, pizza 

(111) 356885 (220) 2020 03 30 (210) 512062
(151) 2022 08 12 (441) 2020 07 20
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW
(540) 

(591) czerwony, jasnoczerwony, ciemnoczerwony, biały, czarny, 
żółty
(531) 05 01 05, 05 03 02, 27 05 01, 29 01 15
(510), (511) 29 mięso, mięso mrożone, suszone, konserwowe, goto-
wane i  półprzetworzone, wyroby z  mięsa, wyroby na  bazie mięsa, 
wędliny, gotowe dania na bazie mięsa, ryb, owoców morza, gotowe 
dania na bazie warzyw i/lub owoców, warzywa konserwowe, mrożo-
ne, suszone i  gotowane, konserwowe, mrożone, suszone lub goto-
wane ziemniaki, konserwowe, suszone lub gotowane grzyby, dziczy-
zna, ryby i  produkty spożywcze pochodzące z  morza, wszystkie te 
produkty w postaci wyciągów, zup, galaretek, past (do smarowania 
pieczywa), konfitur, gotowanych potraw, mrożonych lub w  prosz-
ku, oleje i  tłuszcze jadalne, zupy, skoncentrowane zupy, preparaty 
do przyrządzania zup, kostki rosołowe, wywar, bulion, także w po-
staci kostek, tabletek lub proszku, preparaty do  produkcji bulionu, 
rosoły w koncentratach, mleko ryżowe do celów kulinarnych, owoce 
i  żywność z  białkiem z  ziarna, używane jako substytuty mięsa, pa-
sty z  warzyw, owoców, białek zbożowych lub substytutów mięsa, 
gotowe posiłki składające się głównie z  substytutów mięsa, bur-
gery warzywne, wędliny wegetariańskie, kiełbaski wegetariańskie, 
substytuty mięsa na  bazie warzyw, hummus [pasta z  ciecierzycy], 
sałatki na bazie hummusu, dipy, sałatki owocowe, sałatki warzywne, 
pasty na bazie hummusu, 30 mąka, chleb, drożdże, ciasto, wypieki, 
ryż, makaron, kluski, produkty spożywcze na bazie ryżu, mąki, mąki 
owsianej lub mąki zbożowej, także w postaci dań gotowanych, sosy, 
sos sojowy, produkty do aromatyzowania lub przyprawiania artyku-
łów spożywczych, przyprawy jadalne, przyprawy, sosy do  sałatek, 
majonezy, musztarda, ocet, przetworzone nasiona do  użytku jako 
przyprawa, gotowe przystawki i posiłki składające się głównie z ma-
karonu, pizza 

(111) 356886 (220) 2020 04 14 (210) 512498
(151) 2022 08 12 (441) 2020 07 13
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) O ‚ DROBINA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mię-
sa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mię-
sa, zupy na bazie mięsa 
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(111) 356887 (220) 2020 04 14 (210) 512502
(151) 2022 08 12 (441) 2020 07 06
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BURSZTYNOWA
(510), (511) 29 mięso, wyroby z  mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby 
na  bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na  bazie mięsa, mięsa i  wa-
rzyw oraz warzyw 

(111) 356888 (220) 2021 10 14 (210) 535238
(151) 2022 08 30 (441) 2022 05 09
(732) FIORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GRUPA FIORI
(540) 

(591) szary, czarny, zielony, niebieski
(531) 27 05 01, 27 05 17, 29 01 14, 26 04 09
(510), (511) 20 Produkcja elementów malej architektury, w  tym ła-
wek, zadaszeń tarasowych, pergoli tarasowych, pergoli ogrodo-
wych, mebli ogrodowych, 35 Usługi prowadzenia sprzedaży hurto-
wej, detalicznej, wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu dla osób 
trzecich: artykułów ogrodniczych, krzewów, nasion, cebulek kwia-
towych, roślin i  kwiatów, środków ochrony roślin, nawozów, narzę-
dzi ogrodniczych, akcesoriów do ogrodów, ziemi, torfu, kory, donic 
dekoracyjnych, elementów architektury ogrodowej: kamieni, rzeźb, 
pergoli, płotów, altan i  mebli ogrodowych, kostki brukowej, grilli, 
akcesoriów do  grilla, artykułów dekoracji wnętrz: mebli, obrazów, 
figurek, sztucznych kwiatów, wazonów i ozdób świątecznych, Orga-
nizowanie wystaw ogrodniczych, pokazów towarów ogrodniczych, 
wycena drzew, krzewów i  roślinności, systemów nawadniających, 
odwadniających i ich podzespołów, zbiorników na deszczówkę, ba-
senów, elementów rozsączających wodę, obiektów małej architek-
tury ogrodowej i  parkowej, robotów koszących, oświetlenia w  tym 
ogrodowego, szklarni ogrodowych, obiektów i  elementów małej 
architektury, 36 Wynajmowanie i dzierżawa mieszkań i domów jed-
norodzinnych oraz lokali użytkowych, administrowanie nieruchomo-
ściami, pośrednictwo w  handlu nieruchomościami, wynajmowanie 
i dzierżawa nieruchomości dot  budownictwa mieszkaniowego oraz 
nieruchomości komercyjnych, usługi developerskie, 37 Instalowa-
nie, naprawa i  konserwacja urządzeń do  nawadniania terenów zie-
lonych i  boisk sportowych, Budowa i  konserwacja rurociągów sieci 
wodno-kanalizacyjnych, Budowa i  montaż i  konserwacja basenów 
zewnętrznych i zbiorników na deszczówkę, Montaż instalacji odwad-
niających i  retencyjnych dla terenów zielonych, Budowa i  montaż 
i  konserwacja ogrodowych kaskad, wodospadów, fontann, oczek 
wodnych, stawów, strumyków wodnych suchych i  mokrych, Insta-
lowanie, naprawa i  konserwacja robotów koszących, Instalowanie, 
naprawa i konserwacja oświetlenia w tym ogrodowego, instalowa-
nie, naprawa i konserwacja szklarni ogrodowych, Montaż, naprawa 
i konserwacja obiektów i elementów małej architektury, Budownic-
two domów, w  tym jednorodzinnych i  lokali użytkowych, budow-
nictwo drogowe, kamieniarstwo, nadzór budowlany, 39 Wynajem 
kamperów, 42 Projektowanie systemów nawadniania i odwadniania 
terenów zieleni i  boisk sportowych, projektowanie rurociągów sie-
ci wodno-kanalizacyjnych, Projektowanie basenów zewnętrznych 
i zbiorników na deszczówkę, Projektowanie zbiorników retencyjnych 
dla terenów zielonych, ogrodowych kaskad, wodospadów, fontann, 
oczek wodnych, stawów, strumyków wodnych suchych i  mokrych, 
44 Usługi ogrodnicze dla przestrzeni publicznej i prywatnej, Projek-
towanie i konserwacja elementów małej architektury, Ogrodnictwo 
krajobrazowe, Projektowanie krajobrazów, Projektowanie i zakłada-
nie ogrodów, w  tym projektowanie kompozycji kwiatowych, Pro-
jektowanie i aranżacja przestrzeni publicznej i prywatnej, Sadzenie 
drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, Usługi zakłada-
nia ogrodów na dachach, usługi wypożyczania sprzętu ogrodnicze-
go, Chirurgia drzew 

(111) 356889 (220) 2004 05 01 K (210) 530681
(151) 2022 09 12 (441) 2021 08 16
(732) Apple Inc , Cupertino (US)
(540) (znak słowny)
(540) THINK DIFFERENT
(510), (511) 16 Biuletyny, Instrukcje obsługi, Broszury, Ulotki, Foldery, 
prospekty, Plakaty, Papier, Materiały biurowe, Papier do pisania, No-
tesy, Kalkomanie, Naklejki, Pióra, Długopisy, 38 Usługi telekomuni-
kacyjne, Komunikacja za  pośrednictwem platform elektronicznych, 
Usługi elektronicznej wymiany danych, Usługi telekomunikacyjne 
dotyczące usług tworzenia i obsługi plików oraz usług wymiany do-
kumentów i informacji, Usługi komunikacyjne za pośrednictwem in-
tranetu, ekstranetu, Internetu i innych środków elektronicznych, Za-
pewnienie dostępu telekomunikacyjnego do baz danych i Internetu, 
Usługi informacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych 
usług, w tym usługi świadczone przez Internet, Informacje dotyczące 
telekomunikacji, Wypożyczanie urządzeń do wysyłania wiadomości, 
Wypożyczanie modemów, Wypożyczanie sprzętu telekomunikacyj-
nego, Wypożyczanie telefonów  

(111) 356890 (220) 2021 12 08 (210) 537510
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 23
(732) PAN RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Koronowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pan RECYKLING
(540) 

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 02 01 16, 24 17 19, 27 05 01, 29 01 12
(510), (511) 16 Opakowania z tworzyw sztucznych, 39 Transport i wy-
ładunek odpadów, 40 Sortowanie odpadów i surowców wtórnych 

(111) 356891 (220) 2020 06 15 (210) 514756
(151) 2022 09 05 (441) 2020 08 17
(732) GAGACKI KRZYSZTOF GAGATTZO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) telemedika
(540) 

(531) 16 01 14, 27 05 01
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi telemedyczne, udzielanie in-
formacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, usługi medyczne 
w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-repor-
ting], usługi dentystyczne, usługi farmaceutyczne 

(111) 356892 (220) 2021 11 17 (210) 536565
(151) 2022 09 07 (441) 2022 05 23
(732) KALA PIOTR, Bobrowniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pROLETYALU
(540) 

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 26 04 01, 26 04 05, 26 04 18, 27 05 01, 27 05 10, 29 01 12
(510), (511) 6 Bramy garażowe rolowane metalowe, Bramy przemy-
słowe rolowane metalowe, Rolety zewnętrzne metalowe, Rolety 
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wewnętrzne metalowe ukierunkowujące światło, Metalowe żaluzje 
zwijane, Żaluzje listwowe poziome zewnętrzne z metalu, Bramy seg-
mentowe metalowe, Kraty rolowane metalowe, Okna z ramą meta-
lową, 19 Żaluzje zewnętrzne niemetalowe i  nietekstylne, Niemeta-
lowe żaluzje zewnętrzne, Żaluzje z poziomych listewek zewnętrzne 
nie z metalu lub tkanin, Okna z ramą plastikową, Zewnętrzne osłony 
przeciwsłoneczne z tkaniny, Bramy szybkobieżne z tworzyw sztucz-
nych, Moskitiery niemetalowe na  drzwi, Moskitiery niemetalowe 
do okien, 20 Żaluzje pionowe wewnętrzne, Żaluzje wewnętrzne, Ża-
luzje wewnętrzne listwowe, Wewnętrzne żaluzje materiałowe pliso-
wane, Rolety materiałowe wewnętrzne, Rolety wewnętrzne, Rolety 
wewnętrzne z polichlorku winylu, Rolety wewnętrzne ukierunkowu-
jące światło, 22 Markizy z materiałów tekstylnych, Markizy z tworzyw 
sztucznych, 37 Instalowanie i naprawianie żaluzji, rolet, bram garażo-
wych, krat rolowanych, markiz i moskitier, Usługi montażu i naprawy 
układów automatyki i zdalnego sterowania w inteligentnych budyn-
kach roletami, bramami, żaluzjami, rolowanymi kratami, światłem, 
Montaż i naprawa drzwi i okien 

(111) 356893 (220) 2020 01 24 (210) 509390
(151) 2022 09 06 (441) 2020 04 14
(732) BYLICA ŁUKASZ WAWELSKIE ALKOHOLE, Wieliczka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lajkonik
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, 33 napoje alkoholowe, 
z wyjątkiem piwa, brandy, cydr, dżin, koktajle, koniaki, likiery, miód 
pitny, nalewki, whisky, wino, wódka 

(111) 356894 (220) 2020 02 26 (210) 510680
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 16
(732) KERANISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZUPA POLANA
(510), (511) 29 zupy, zupy bisque, zupy błyskawiczne, zupy w  pusz-
kach, zupy w proszku, błyskawiczne zupy miso, zupy z makaronem, 
zupy (składniki do  sporządzania-), zupy i  wywary, ekstrakty mię-
sne, oleje spożywcze, przetworzone wodorosty spożywcze, pasty 
spożywcze wytworzone z  mięsa, suszone wodorosty spożywcze 
[hoshi-wakame], soja konserwowa do użytku spożywczego, 35 usłu-
gi sprzedaży, reklamy i promocji żywności w tym usługi sklepu de-
talicznego w odniesieniu do żywności, 43 obsługa gastronomiczna 
z własnym zapleczem, produktami i transportem, obsługa gastrono-
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 
usługi restauracyjne, usługi mobilnych restauracji, restauracje z gril-
lem, restauracje dla turystów, usługi restauracji hiszpańskich, usługi 
restauracji japońskich, usługi restauracji washoku, usługi restauracji 
fast-food, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracji ser-
wujących tempurę, usługi restauracji sprzedających sushi, restaura-
cje samoobsługowe, usługi barów i restauracji, udzielanie informacji 
dotyczących restauracji, rezerwacja stolików w restauracjach, infor-
macja o usługach restauracyjnych, usługi w zakresie restauracji [bras-
serie], restauracje oferujące dania na  wynos restauracje serwujące 
wykwintne artykuły spożywcze, usługi restauracji z daniami ramen, 
dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, udostępnianie opinii 
na temat restauracji, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem 

(111) 356895 (220) 2020 09 28 (210) 518806
(151) 2022 09 09 (441) 2021 01 11
(732) LUX-REISEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lux-Reisen
(540) 

(591) biały, niebieski
(531) 01 01 05, 01 01 10, 01 07 06, 27 05 01, 29 01 12

(510), (511) 39 przewożenie i  dostarczanie towarów, usługi frachto-
we, przewóz ładunków i  usługi przeprowadzkowe, transport pa-
sażerski, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z  prze-
wodnikiem, usługi organizowania wycieczek, autobusowe usługi 
transportowe, dostarczanie biletów w  celu umożliwienia ich  posia-
daczom podróży, eskortowanie podróżnych, koordynowanie planów 
podróży dla osób prywatnych i grup, organizacja transportu osobo-
wego na  rzecz osób trzecich poprzez aplikację online, organizacja 
transportu osobowego na  rzecz osób trzecich za  pośrednictwem 
aplikacji, organizacja wiz podróżnych, paszportów i  dokumentów 
na  podróż dla osób wyjeżdżających za  granicę, organizowanie po-
dróży, organizowanie podróży autobusem, organizowanie podróży 
biznesowych, organizowanie transportu pasażerskiego, organizo-
wanie transportu wakacyjnego, organizowanie wycieczek autokaro-
wych, organizowanie wycieczek autobusowych, organizowanie wy-
cieczek [krótkich podróży], organizowanie wycieczek zagranicznych, 
pasażerski transport samochodowy, planowanie i  organizowanie 
podróży, rezerwowanie podróży, transport autobusowy, transport 
autokarowy pasażerów, transport bagażu pasażerów, transport 
bagażu podróżnego, transport drogowy podróżnych, transport 
lądowy osób, transport lądowy pasażerów, transport lądowy po-
dróżnych, usługi agencyjne w  zakresie organizowania transportu 
podróżnych, usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, 
usługi ładowania, usługi transportowe autokarowe, usługi transpor-
tu autobusami, usługi transportu drogowego dla pasażerów, usługi 
transportu mikrobusami, usługi w  zakresie transportu drogowego 
dla osób, usługi w zakresie rezerwacji podróży i środków transportu, 
wydawanie biletów na podróż, wynajem maszyn wydających bilety 
na podróż, wynajem pojazdów z kierowcą, zapewnianie transportu 
pasażerów drogą lądową, parkowanie i przechowywanie pojazdów, 
parkowanie pojazdów, parkowanie samochodów, rezerwacja miejsc 
parkingowych przy lotniskach, rezerwowanie miejsc parkingowych, 
usługi garaży parkingowych, usługi parkingowe, usługi udostępnia-
nia miejsc parkingowych, wynajem automatycznych systemów par-
kingowych, wynajem garażowych miejsc parkingowych, wynajem 
garaży i miejsc parkingowych, wynajem przestrzeni garażowej, wy-
najem przestrzeni parkingowej dla pojazdów, wynajmowanie miejsc 
parkingowych, wynajmowanie miejsc parkingowych i  garaży dla 
pojazdów, usługi przewozu, transport (usługi nawigacji-), usługi wy-
najmu związane z  transportem i  magazynowaniem, wypożyczanie 
środków transportu, wynajem maszyn i urządzeń do załadunku i roz-
ładunku, usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie trans-
portu, agencje rezerwacji podróży, doradztwo w  zakresie podróży, 
frachtowe (pośrednictwo-), informacja turystyczna, organizacja i re-
zerwacja podróży, organizacja i rezerwowanie wycieczek, pośrednic-
two w zakresie frachtu i transportu, rezerwacja biletów na podróż, re-
zerwacja miejsc w różnych środkach transportu, rezerwacja podróży 
za pośrednictwem biur turystycznych, rezerwacja transportu, skom-
puteryzowane usługi informacyjne związane z rezerwacjami podró-
ży, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące przewozu pa-
sażerów, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące usług 
transportowych, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie 
transportu, skomputeryzowane usługi rezerwacji w  zakresie prze-
wozu pasażerów, skomputeryzowane usługi w  zakresie rezerwacji 
podróży, udzielanie informacji o  podróżowaniu za  pośrednictwem 
Internetu, udzielanie informacji o samochodach do wynajęcia za po-
średnictwem Internetu, udzielanie informacji turystycznych, udzie-
lanie informacji związanych z trasami podróży, udzielanie informacji 
związanych z usługami wynajmu samochodów, usługi informacyjne 
związane z transportem, usługi rezerwacji biletów na podróż, usługi 
rezerwacji dotyczące wypożyczania pojazdów, usługi rezerwacji po-
dróży turystycznych, usługi rezerwacji w zakresie transportu lądowe-
go, usługi z zakresu organizacji i rezerwacji podróży 

(111) 356896 (220) 2021 01 26 (210) 523635
(151) 2022 09 08 (441) 2021 04 06
(732) LEOŃSKA JOANNA EKOJ PL, Puszczykowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EKOJ
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży towarów: artykuły i wyroby spożyw-
cze, przetworzone owoce oraz warzywa i grzyby (w tym orzechy i na-
siona roślin strączkowych), nabiał i  substytuty nabiału, sery, mleko, 
produkty i napoje mleczne, jaja ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, 
oliwa z oliwek, masła, ryby, owoce morza i mięczaki oraz produkty 
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z nich, Usługi sprzedaży towarów: zupy i wywary, ekstrakty mięsne, 
mięso i wędliny, drób, dziczyzna, pasztety z wątróbki, buliony, sałatki 
warzywne i mięsne, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na ba-
zie warzyw, przekąski na  bazie mięsa, przekąski na  bazie owoców, 
przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, przekąski na ba-
zie tofu, przekąski na  bazie sera, przekąski jajeczne, desery mlecz-
ne, desery owocowe, desery jogurtowe, galaretki, dżemy, kompoty, 
pasty owocowe i warzywne, chipsy ziemniaczane, chipsy owocowe, 
chipsy warzywne, kawa i herbata oraz kakao i namiastki tych towa-
rów, kawa nienaturalna, czekolada, napoje na bazie kawy i herbaty 
oraz kakao i czekolady, słodycze, ziarna przetworzone i skrobia oraz 
wyroby z  tych towarów, preparaty do  pieczenia i  drożdże, wyroby 
cukiernicze, ciasta, tarty i  ciasteczka, mąka, preparaty i  produkty 
zbożowe, zbożowe artykuły śniadaniowe, ryż, tapioka, suche i świe-
że makarony, kluski i pierogi, bułki, obwarzanki, herbatniki, muesli, 
płatki kukurydziane i owsiane oraz zbożowe, kasze spożywcze, bato-
ny zbożowe i energetyczne, cukierki, batony i guma do żucia, chleb, 
cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i  nadzienia, produkty 
pszczele, sago, miód, melasa (syropy), lód, lody spożywcze, mrożo-
ne jogurty i sorbety, sól, przyprawy i dodatki smakowe, ocet, chipsy 
(produkty zbożowe), sosy, sushi, musztarda, majonez, ketchup, bułka 
tarta, pizza, paszteciki, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe potra-
wy na  bazie makaronu, słodycze zwierające ziarna czy  orzechy lub 
owoce, grzanki, świeże owoce i orzechy oraz warzywa i zioła, Usłu-
gi sprzedaży towarów: nasiona, słód, ziarna naturalne, rośliny, żywe 
kwiaty naturalne, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze 
i leśne, zwierzęta żywe, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwie-
rząt, przynęta, niesztuczna, żywe zwierzęta, organizmy do  hodow-
li, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, wyciągi z  owoców lub 
warzyw, wody niegazowane i gazowane, wody mineralne oraz sto-
łowe i  sodowe, soki, napoje oraz nektary, sorbety (napoje), napoje 
izotoniczne i energetyczne oraz proteinowe i węglowodanowe, sy-
ropy zagęszczane, syropy do napojów i kawy oraz drinków i koktajli, 
zaprawy do napojów, syropy i preparaty do przygotowywania napo-
jów, koncentraty napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napo-
jów, napoje wzbogacone witaminami i minerałami, piwo i produkty 
piwowarskie, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, piwo, 
napoje alkoholowe (z  wyjątkiem piwa), preparaty do  produkcji na-
pojów alkoholowych, cydr, Usługi sprzedaży przekąsek zbożowych, 
sezamowych, ryżowych, makaronowych, czekoladowych, z  muesli, 
Usługi sprzedaży towarów: środki toaletowe, olejki esencjonalne 
i  ekstrakty aromatyczne, preparaty do  czyszczenia i  odświeżania, 
kosmetyki, kremy, mydła, pudry, środki do  makijażu, szminki, ko-
smetyki kolorowe do  makijażu, róże, lotiony, mleczka, maseczki, 
dodatki do kąpieli, kosmetyki do pielęgnacji i upiększania ciała oraz 
włosów, kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej, środki perfumeryjne, 
wata do  celów kosmetycznych, Usługi sprzedaży towarów: środki 
do  czyszczenia, prania, polerowania, szorowania, ścierania, opako-
wania, kartoniki, artykuły papiernicze i biurowe, ozdoby do włosów 
i  garderoby, przybory dla palaczy, artykuły do  użytku z  tytoniem, 
zapalniczki, popielniczki, zapałki, pojemniki na  tytoń i  humidory, 
waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i pły-
ny do  nich, Usługi sprzedaży towarów: tytoń i  produkty tytonio-
we (w  tym substytuty tytoniu), pojemniki do  napojów, pojemniki 
do użytku domowego, świece, odświeżacze powietrza, foremki ku-
chenne, papier i torebki do pieczenia, rozpałka do grilla, kiełkownice, 
słomki do picia, gąbki oraz ścierki kuchenne, torebki do pakowania 
i przechowywania z papieru lub kartonu, książki, Zarządzanie sklepa-
mi: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Reklama, Zarządzanie 
w działalności handlowej, Administrowanie działalności handlowej, 
Usługi w  zakresie organizowania giełd, aukcji i  wystaw w  celach 
reklamowych i  handlowych, Usługi promocji gospodarczej i  han-
dlowej, Doradztwo handlowe, Doradztwo gospodarcze związane 
z  franchisingiem, Zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, 
Doradztwo w  zakresie organizowania i  zarządzania działalnością 
gospodarczą, Usługi badania rynku i opinii publicznej, Organizowa-
nie targów w celach handlowych oraz reklamowych, Pośrednictwo 
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Usługi 
w zakresie pokazywania żywności w celach handlowych, promocyj-
nych lub reklamowych, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, 
Usługi informacji, doradztwa i  rezerwacji w  zakresie dostarczania 
żywności i napojów, Zapewnianie żywności i napojów do konsump-
cji zarówno na miejscu, jak i na wynos, Przygotowywanie posiłków, 
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans-
portem, Usługi restauracyjne 

(111) 356897 (220) 2021 10 13 (210) 535181
(151) 2022 09 05 (441) 2022 05 16
(732) ALKALOID AD Skopje, Skopje (MK)
(540) (znak słowny)
(540) LEFISYO
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, w  tym leki stosowane 
w uzależnieniu od opioidów, Preparaty uśmierzające ból, Opioidowe 
leki przeciwbólowe, wszystkie wyżej wymienione towary ograniczo-
ne do produktów dla ludzi i żaden z wyżej wymienionych towarów 
w dziedzinie weterynarii 

(111) 356898 (220) 2021 03 09 (210) 525747
(151) 2022 09 02 (441) 2022 05 16
(732) WIEREMIEJCZUK JOLANTA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VITACEMINA
(510), (511) 5 Suplementy diety, Leki 

(111) 356899 (220) 2021 04 06 (210) 527078
(151) 2022 09 01 (441) 2021 05 04
(732) CHMURZYŃSKA-RUTKOWSKA DAGMARA  
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA, Kartuzy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mama Pediatra
(540) 

(591) zielony, różowy, niebieski
(531) 05 05 20, 26 11 13, 27 05 01, 29 01 13
(510), (511) 41 Produkcja videoblogów, Produkcja filmów, Produkcja 
seriali, Tworzenie tekstów, Tworzenie periodyków, Pisanie scenariuszy, 
Pisanie książek, Fotografia, Produkcja podcastów, Produkcja programów 
radiowych, Publikowanie videoblogów, Publikowanie filmów, Publiko-
wanie seriali, Publikowanie periodyków, Publikowanie tekstów, Wydawa-
nie książek, Publikowanie zdjęć, Publikowanie podcastów, Publikowanie 
reklam, Usługi wystąpień publicznych, Usługi wystąpień medialnych, Or-
ganizacja i prowadzenie szkoleń, Organizacja i prowadzenie warsztatów, 
Organizacja i  prowadzenie konferencji, Organizacja i  prowadzenie wy-
kładów, Prowadzenie wydarzeń publicznych i prywatnych [np  imprezy 
firmowe], Organizacja i prowadzenie konkursów, Fotoreportaże, Repor-
taże, Wywiady, Prowadzenie zajęć edukacyjnych, Prowadzenie blogów, 
Prowadzenie videoblogów, Prowadzenie podcastów, Prowadzenie ka-
nałów mediów społecznościowych, Usługi wydawnicze, Usługi publi-
cystyczne, Usługi wynajmu studio filmowych, Usługi wynajmu sprzętu 
foto/audio/video, Konsulting marketingowy, Usługi rozrywkowe, Usłu-
gi rozrywkowe w  postaci programów telewizyjnych transmitowanych 
za pomocą kamery internetowej, Usługi edukacyjne w sektorze opieki 
zdrowotnej, Usługi edukacyjne i  szkoleniowe odnoszące się do  służby 
zdrowia, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Udostępnianie infor-
macji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i  sprawności fizycznej, Kursy 
szkoleniowe z zakresu zdrowia, Nauczanie w zakresie zdrowia, Organizo-
wanie szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, Prowadzenie 
edukacyjnych programów wspierających dla pracowników służby zdro-
wia, Przygotowanie zawodowe dotyczące zapobiegania problemom 
zdrowotnym, Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia 

(111) 356900 (220) 2021 12 31 (210) 538327
(151) 2022 09 06 (441) 2022 05 23
(732) LU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CIASTKA SAN-ODKRYJ SMAK DZIELENIA SIĘ
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Słodkie i wytrawne tarty, Słodkie 
i wytrawne placki, Słodkie i wytrawne ciasteczka, Krakersy, Herbat-
niki, Ciastka, Wyroby z ciasta, Ciasta, Kołacze, Przekąski zawierające 
czekoladę, Wafle, Gofry 
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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) 043561 (180) 2032 12 10 Prawo przedłużono w całości  
(111) 051243 (180) 2033 02 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 051328 (180) 2033 01 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 059249 (180) 2032 06 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 059870 (180) 2033 05 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 059910 (180) 2033 03 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 060017 (180) 2033 02 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 075655 (180) 2032 03 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 076727 (180) 2032 12 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 076728 (180) 2032 12 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 077811 (180) 2032 10 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 077823 (180) 2032 11 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 078748 (180) 2032 06 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 079427 (180) 2032 11 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 079428 (180) 2032 11 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 079431 (180) 2032 11 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 079432 (180) 2032 11 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 079435 (180) 2032 11 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 080837 (180) 2032 03 31 Prawo przedłużono w części dla to-

warów: 8: noże, wyroby z drewna, 
pałki, kije i bagnety do walki, szpa-
dy i rękojeści do szpad; 9: filmy i ka-
sety wideo o  tematyce sportowej 
; 25: ubrania gimnastyczne i spor-
towe, również obuwie ze  skóry 
lub imitacji skóry i  pantofle oraz 
paski, szaliki, buty z  cholewami, 
kamizelki do walki ; 27: maty, rów-
nież do rozgraniczania sal i miejsc 
walki; 28: artykuły gimnastyczne 
i  sportowe dla sportów związa-
nych z walką, w tym poduszki i wy-
kładziny do treningu, opaski („łapy 
niedźwiedzia”), opaski na ramiona 
(pao) i  opaski na  dłonie (rakiety), 
worki treningowe do boksowania, 
ciężarki do rąk i nóg, piłki, beczułki 
z  gliny, przyrządy do  rozsuwania 
nóg, tarcze do  gry shurikens, ar-
tykuły gimnastyczne i  sportowe, 
w  tym urządzenia treningowe 
i worki z piaskiem ze skóry lub imi-
tacji skóry, wyposażenie ochronne 
ze skóry lub imitacji skóry dla spor-
towców, w tym do ochrony głowy, 
brzucha, nagolenniki z  lub bez 
osłon podbicia, do  ochrony prze-
dramion, do  ochrony klatki pier-
siowej kobiet, nakolanniki, osłony 
łokci, pięści, zębów, łupki, kosze 
szermiercze, ochraniacze piszczeli, 
pięt, dłoni, stóp, kostek u nóg, wy-
ściółki do  pięści, osłony brzucha, 
bioder, klatki piersiowej i kolan  

(111) 081340 (180) 2032 08 12 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 42: badania techniczne 
konstrukcji stalowych, takich jak 
statki, zbiorniki, instalacje, części 
maszyn, stalowe konstrukcje bu-
dowlane 

(111) 082164 (180) 2032 10 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 082972 (180) 2032 12 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 083061 (180) 2032 11 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 086414 (180) 2032 10 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 086543 (180) 2033 07 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 088227 (180) 2033 03 31 Prawo przedłużono w całości 
(111) 088626 (180) 2032 10 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 090516 (180) 2032 11 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 091145 (180) 2032 10 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 092233 (180) 2032 10 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 093119 (180) 2032 12 04 Prawo przedłużono w całości 
(111) 144202 (180) 2026 08 09 Prawo przedłużono w całości 
(111) 155891 (180) 2033 05 08 Prawo przedłużono w całości 
(111) 166311 (180) 2033 05 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 167245 (180) 2032 08 13 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 16: artykuły biurowe, 
etykiety, formularze, kalendarze, 
kalka, kalkomanie, kartki okolicz-
nościowe, karton, karty, katalo-
gi, klej, koperty, listy, materiały 
piśmienne, naklejki adresowe, 
notesy, obwoluty, okładki, pape-
teria, papier, prospekty, przybory 
szkolne, publikacje drukowane, 
szablony, torby do pakowania, ta-
śmy przylepne 

(111) 167257 (180) 2032 10 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 168687 (180) 2032 10 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 168852 (180) 2032 10 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 168906 (180) 2032 12 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169579 (180) 2032 11 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169672 (180) 2032 11 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169677 (180) 2032 11 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169746 (180) 2032 11 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 169791 (180) 2032 11 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 170468 (180) 2032 10 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 170803 (180) 2032 12 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 171173 (180) 2033 02 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 171225 (180) 2032 12 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 172326 (180) 2032 11 20 Prawo przedłużono w całości 
(111) 172528 (180) 2032 12 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 172689 (180) 2033 04 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 177010 (180) 2033 04 03 Prawo przedłużono w całości 
(111) 177880 (180) 2032 11 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 179302 (180) 2032 12 02 Prawo przedłużono w całości 
(111) 203957 (180) 2032 10 30 Prawo przedłużono w całości 
(111) 256957 (180) 2032 05 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 256958 (180) 2032 05 10 Prawo przedłużono w całości 
(111) 257644 (180) 2032 04 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 259711 (180) 2032 02 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260298 (180) 2032 11 14 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260557 (180) 2032 08 27 Prawo przedłużono w  części dla 

towarów: 3: środki do mycia, czysz-
czenia, polerowania, szorowania 
i  ścierania, kosmetyki dla zwie-
rząt, kosmetyki, płyny i  prepara-
ty do  pielęgnacji włosów, środki 
do czyszczenia zębów, dezodoran-
ty osobiste, środki perfumeryjne, 
środki sanitarne będące środkami 
toaletowymi; 5: suplementy diety 
dla zwierząt, preparaty witamino-
we dla zwierząt, leki dla zwierząt, 
preparaty mineralne dla zwie-
rząt, preparaty dla cieląt do celów 
leczniczych, zioła lecznicze dla 
zwierząt, produkty pielęgnacyjne 



90 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 48/2022

dla zwierząt, preparaty do  mycia 
i  pielęgnacji zwierząt, produkty 
higieniczne i odkażające dla zwie-
rząt, środki odstraszające insekty 
i  owady dla zwierząt; 31: pokarm 
dla zwierząt, produkty do hodowli 
i tuczenia zwierząt, pasze dla zwie-
rząt, mieszanki paszowe dla zwie-
rząt, dodatki do pasz nie do celów 
leczniczych, proteiny dla zwierząt, 
wapno do  paszy, artykuły jadalne 
do  żucia dla zwierząt, słoma, sól 
dla zwierząt, preparaty dla cieląt 
nie do celów leczniczych; 35: sprze-
daż detaliczna i  hurtowa oraz po-
średnictwo handlowe w sprzedaży 
detalicznej i  hurtowej za  pomocą 
środków komunikacji elektronicz-
nej i  innych środków komunikacji 
w zakresie towarów: środki do my-
cia, czyszczenia, polerowania, szo-
rowania i  ścierania, kosmetyki dla 
zwierząt, kosmetyki, płyny i prepa-
raty do pielęgnacji włosów, środki 
do czyszczenia zębów, dezodoran-
ty osobiste, środki perfumeryjne, 
środki sanitarne będące środkami 
toaletowymi, suplementy diety dla 
zwierząt, preparaty witaminowe 
dla zwierząt, leki dla zwierząt, pre-
paraty mineralne dla zwierząt, pre-
paraty dla cieląt do  celów leczni-
czych, zioła lecznicze dla zwierząt, 
produkty pielęgnacyjne dla zwie-
rząt, preparaty do mycia i pielęgna-
cji zwierząt, produkty higieniczne 
i  odkażające dla zwierząt, środki 
odstraszające insekty i  owady dla 
zwierząt, opakowania pojemniki 
metalowe, oprogramowania kom-
puterowe, systemy informatyczne, 
systemy informatyczne: CMS, CRM, 
E-Learning, opakowania i pojemni-
ki tektury, kartonu lub papieru, opa-
kowania ze  skóry i  imitacji skóry, 
opakowania i pojemniki: do pako-
wania z tworzyw sztucznych, drew-
niane i  niemetalowe, opakowania 
i  pojemniki szklane, porcelanowe 
i  ceramiczne, butelki, opakowania 
ze  słomy, grzebienie i  szczotki dla 
zwierząt, gąbki do mycia zwierząt, 
kuwety dla zwierząt, pokarm dla 
zwierząt, produkty do  hodowli 
i tuczenia zwierząt, pasze dla zwie-
rząt, mieszanki paszowe dla zwie-
rząt, dodatki do pasz nie do celów 
leczniczych, proteiny dla zwierząt, 
wapno do  paszy, artykuły jadalne 
do  żucia dla zwierząt, słoma, sól 
dla zwierząt, preparaty dla cieląt 
nie do celów leczniczych, organiza-
cja wystaw w  celach handlowych 
lub reklamowych, usługi w  zakre-
sie reklamy, marketingu i  public 
relations, usługi doradztwa w  za-
kresie: działalności gospodarczej, 

sprzedaży produktów i  towarów, 
zarządzania personelem; 39: usługi 
w zakresie pakowania oraz konfek-
cjonowania produktów o  postaci 
stałej, sypkich, płynnych, półpłyn-
nych i  gazowych; 44: usługi wete-
rynaryjne, zabiegi pielęgnacyjne 
dla zwierząt, doradztwo w zakresie 
pielęgnacji, żywienia i  utrzymania 
zwierząt, usługi w zakresie hodowli 
zwierząt 

(111) 260990 (180) 2032 10 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260991 (180) 2032 10 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260992 (180) 2032 10 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 260993 (180) 2032 10 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261049 (180) 2032 11 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261093 (180) 2032 11 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261101 (180) 2032 11 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261260 (180) 2032 11 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261266 (180) 2032 11 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261296 (180) 2032 11 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261384 (180) 2032 10 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 261973 (180) 2032 10 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262037 (180) 2032 04 25 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262137 (180) 2032 11 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262176 (180) 2032 12 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262235 (180) 2032 12 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262299 (180) 2032 11 22 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262481 (180) 2032 10 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262517 (180) 2032 10 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262843 (180) 2032 10 18 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262920 (180) 2032 10 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262935 (180) 2032 11 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 262994 (180) 2033 03 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263048 (180) 2032 12 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263458 (180) 2032 11 27 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263515 (180) 2033 02 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263615 (180) 2032 10 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263687 (180) 2032 10 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263700 (180) 2032 10 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263754 (180) 2032 10 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263778 (180) 2033 01 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263917 (180) 2032 11 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263945 (180) 2033 01 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263970 (180) 2032 11 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263988 (180) 2032 10 23 Prawo przedłużono w całości 
(111) 263999 (180) 2032 11 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264085 (180) 2032 12 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264220 (180) 2032 11 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264221 (180) 2032 11 07 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264584 (180) 2033 04 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264585 (180) 2033 04 24 Prawo przedłużono w całości 
(111) 264727 (180) 2033 05 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265330 (180) 2032 11 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265331 (180) 2032 11 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265332 (180) 2032 11 21 Prawo przedłużono w całości 
(111) 265571 (180) 2032 10 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 266635 (180) 2032 11 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 267442 (180) 2032 07 26 Prawo przedłużono w części dla to-

warów: 9: urządzenia i  przyrządy: 
naukowe, żeglarskie, geodezyjne, 
fotograficzne, kinematograficzne, 
optyczne, wagowe, pomiarowe, sy-
gnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, 
urządzenia i przyrządy elektryczne 
przewodzące, przełączające, trans-



Nr 48/2022 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 91

formujące, akumulatorowe i  kon-
trolno-sterujące, urządzenia do na-
grywania, transmisji lub reprodukcji 
dźwięku lub obrazu, magnetyczne 
nośniki danych, płyty (dyski) z  na-
graniami, automaty sprzedające 
i mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych przez wrzucenie monety, 
kasy sklepowe, maszyny liczące, 
sprzęt przetwarzający dane i  kom-
putery, urządzenia do  gaszenia 
ognia, karty bankowe, karty kredy-
towe, karty debetowe, karty płatni-
cze i karty identyfikacyjne, magne-
tycznie kodowane karty i  karty 
zawierające płytki obwodów scalo-
nych (smart cards - karty „inteligent-
ne”), karty z  pamięcią lub z  mi-
kroprocesorem, czytniki kart, 
programy komputerowe, oprogra-
mowanie komputerowe umożliwia-
jące kartom „inteligentnym” współ-
działanie z terminalami i czytnikami, 
aparatura elektroniczna do  weryfi-
kacji autentyczności kart banko-
wych, kart kredytowych, kart debe-
towych i kart płatniczych, programy 
komputerowe ładowane: programy 
komputerowe zapisane na chipach, 
dyskietkach, taśmach i  dyskach 
kompaktowych, programy kompu-
terowe aplikacyjne, programy kom-
puterowe narzędziowe, programy 
komputerowe systemu operacyjne-
go, oprogramowania do  zabezpie-
czenia składów danych oraz wyszu-
kiwania i  transmisji poufnych 
informacji klienta używanych przez 
osoby oraz instytucje bankowe i fi-
nansowe; 35: reklama, zarządzanie 
w  działalności handlowej, admini-
strowanie działalności handlowej, 
prace biurowe, specjalistyczne do-
radztwo i konsulting w zakresie or-
ganizowania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, pomoc i usługi 
w zakresie organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą, przed-
siębiorstwami oraz przedsięwzięcia-
mi gospodarczymi i  handlowymi, 
usługi audytorskie, usługi księgowe 
i rachunkowe, doradztwo podatko-
we, prowadzenie ksiąg, przygoto-
wywanie zeznań podatkowych, 
analizy kosztów, informacja podat-
kowa, pośrednictwo w  zawieraniu 
transakcji handlowych, usługi doty-
czące franszyzy, usługi w  zakresie 
specjalistycznego doradztwa han-
dlowego i  gospodarczego, usługi 
pośrednictwa handlowego, usługi 
agencji importowo-eksportowych 
i  agencji handlowych, promocja 
sprzedaży towarów, organizowanie 
aukcji, badania i  poszukiwania 
w dziedzinie działalności gospodar-
czej, ekspertyzy w  dziedzinie dzia-

łalności gospodarczej, ekspertyzy 
opłacalności, usługi związane 
z  przenoszeniem przedsiębiorstw, 
usługi pozyskiwania, opracowywa-
nia i  udostępniania informacji 
o  działalności gospodarczej, czyn-
ności biurowe zawarte w tej klasie, 
usługi w zakresie pośrednictwa pra-
cy, rekrutacji i  doboru personelu, 
doradztwo w  zakresie zarządzana 
personalnego i kadrowego, organi-
zowanie targów i wystaw w celach 
handlowych lub reklamowych, usłu-
gi w zakresie badania rynku i opinii 
publicznej, usługi wykonywania 
prognoz ekonomicznych i  analiz 
rynkowych, analizy kosztów, usługi 
w  zakresie badań statystycznych 
i  przeprowadzania wyceny działal-
ności gospodarczej, opracowywa-
nie informacji statystycznych, spo-
rządzanie wyciągów z  kont, 
zarządzanie zbiorami informatycz-
nymi i  zbiorami danych w  syste-
mach komputerowych, pozyskiwa-
nie danych do  komputerowych 
baz danych, usługi systematyzacji, 
sortowania i  kompilacji danych 
w komputerowych bazach danych, 
komputerowe zarządzanie plika-
mi, wyszukiwanie informacji w ba-
zach i  plikach komputerowych, 
usługi w zakresie reklamy i promo-
cji, usługi public relations, usługi 
w  zakresie reklamy z  wykorzysta-
niem metod słownych, dźwięko-
wych, audiowizualnych i  multime-
dialnych oraz za  pośrednictwem 
sieci komputerowej, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych 
i ofert reklamowych, rozpowszech-
nianie ogłoszeń reklamowych, udo-
stępnienie powierzchni reklamo-
wych i  czasu reklamowego, usługi 
w  zakresie obsługi programów lo-
jalnościowych i programów promo-
cyjnych, archiwizacja dokumentów 
metodami elektronicznymi i  trady-
cyjnymi; 36: Ubezpieczenia, usługi 
finansowe, usługi monetarne, usługi 
w  zakresie majątku nieruchomego, 
usługi bankowe, pośrednictwo fi-
nansowe, kredyty gotówkowe, kre-
dyty samochodowe, kredyty hipo-
teczne, leasing finansowy, leasing 
operacyjny, leasing konsumencki, fi-
nansowanie zakupów na  raty, le-
asing samochodów oraz innych 
środków trwałych, usługi ściągania 
należności, usługi skupu długów, 
usługi pośrednictwa w zakresie kup-
na i  sprzedaży wierzytelności, win-
dykacja należności, w tym windy-
kacja sądowa i  komornicza, 
monitoring wierzytelności, usługi 
świadczeń emerytalnych, usługi 
funduszy emerytalno-rentowych, 
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usługi finansowe dla emerytów, 
usługi w  zakresie lokat termino-
wych i  wkładów oszczędnościo-
wych, tworzenie, oferowanie i do-
radztwo w  zakresie programów 
i planów systematycznego oszczę-
dzania, usługi maklerskie, prowa-
dzenie kont depozytowych papie-
rów wartościowych, usługi 
w zakresie obrotu papierami war-
tościowymi, inwestowanie na ryn-
ku kapitałowym, rynku papierów 
wartościowych oraz na rynku nie-
ruchomości, dokonywanie opera-
cji kupna i  sprzedaży papierów 
wartościowych, notowania giełdo-
we, usługi zarządzania aktywami fi-
nansowymi, zarządzanie portfelem 
na  zlecenie klienta, usługi doradz-
twa w  zakresie obrotu papierami 
wartościowymi - raporty, analizy 
i opracowania na zamówienie klien-
ta, usługi pośrednictwa w nabywa-
niu dużych pakietów akcji w trybie 
wezwania, usługi opracowywania 
prospektów emisyjnych, usługi 
wprowadzania akcji spółek do  pu-
blicznego obrotu, usługi pełnienia 
funkcji sponsora emisji, animatora 
rynku oraz emitenta, usługi przy-
gotowywania finansowych me-
morandów informacyjnych, usłu-
gi organizacji obrotu papierami 
wartościowymi spółek na  rynku 
niepublicznym, wykonywanie 
czynności związanych z  emisją 
i  obrotem papierami wartościowy-
mi, usługi gwarantowania emisji 
papierów wartościowych (unde-
rwriting), pośrednictwo w  obrocie 
papierami wartościowymi, prowa-
dzenie rachunków maklerskich, 
nabywanie i  zbywanie papierów 
wartościowych na  zlecenie osób 
trzecich, prowadzenie rozliczeń 
z  tytułu posiadania, nabycia lub 
zbycia papierów wartościowych, 
pośrednictwo w nabywaniu pakie-
tów akcji, usługi domów makler-
skich, wykonywanie ekspertyz 
i  prognoz finansowych, analiza fi-
nansowa, doradztwo finansowe, 
świadczenie usług konsultacyjno
-doradczych w  sprawach finanso-
wych, doradztwo inwestycyjne, 
usługi w zakresie czynności powier-
niczych, zarządzanie funduszami 
powierniczymi, zarządzanie towa-
rzystwami, funduszami inwestycyj-
nymi i  funduszami emerytalnymi, 
lokowanie powierzonych pieniędzy 
w imieniu własnym i na wspólny ra-
chunek uczestników funduszów 
powierniczych, zbywanie jedno-
stek uczestnictwa funduszy po-
wierniczych, usługi prowadzenia 
indywidualnych kont emerytal-

nych, usługi dystrybucji jednostek 
towarzystwa funduszy inwestycyj-
nych, usługi udzielania i  obsługi 
kredytu na zakup papierów warto-
ściowych, zarządzanie powierzo-
nymi środkami pieniężnymi oraz 
innymi aktywami, usługi zarządza-
nia ryzykiem, tworzenie i  prowa-
dzenie funduszy inwestycyjnych 
i  powierniczych, usługi depozyto-
we i  kredytowe, usługi brokerskie, 
usługi clearingowe, usługi faktorin-
gu, usługi w  zakresie kapitału po-
wierniczego, akredytywy, obsługi 
czeków podróżnych, prowadzenie 
rachunków bankowych, przyjmo-
wanie wkładów oszczędnościo-
wych i lokat terminowych, udziela-
nie oraz zaciąganie kredytów 
i  pożyczek, przeprowadzanie rozli-
czeń transakcji, wykonywanie ope-
racji wekslowych i  czekowych, do-
konywanie transakcji i  przelewów 
elektronicznych, przyjmowanie 
i dokonywanie lokat w bankach kra-
jowych i zagranicznych, przyjmowa-
nie i udzielanie poręczeń i gwarancji 
bankowych, dokonywanie obrotu 
wartościami dewizowymi, przyjmo-
wanie do  depozytu przedmiotów, 
dokumentów i papierów wartościo-
wych oraz udostępnianie skrytek 
sejfowych, organizowanie konsor-
cjów bankowych, dokonywanie ob-
rotu wierzytelnościami, wykonywa-
nie na  zlecenie innych banków 
określonych czynności bankowych, 
wykonywanie czynności powierni-
czych, wydawanie i  obsługa kart 
płatniczych, wykonywanie termino-
wych operacji finansowych, usługi 
operacji finansowych związanych 
z likwidacją przedsiębiorstw, wyko-
nywanie czynności z zakresu dzia-
łalności ubezpieczeniowej, pośred-
nictwo ubezpieczeniowe, wycena 
aktywów ruchomych i  nierucho-
mości, zarządzanie majątkiem, 
usługi agencji pośrednictwa w ob-
rocie nieruchomościami, usługi 
w zakresie dzierżawy majątku nie-
ruchomego, raporty, analizy i opra-
cowania na  zamówienie klienta 
w  dziedzinie nieruchomości, wy-
najem mieszkań i  lokali komercyj-
nych, usługi administrowania nieru-
chomościami, usługi inwestycyjne 
związane z  nieruchomościami, 
usługi finansowe związane z leasin-
giem, kupnem, sprzedażą, hipoteką, 
najmem i dzierżawą nieruchomości, 
usługi w zakresie pozyskiwania i za-
kupu gruntu pod inwestycje bu-
dowlane, finansowanie działalności 
deweloperskiej, organizowanie fun-
duszy na cele dobroczynne, sponso-
rowanie finansowe, usługi doradcze 
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dotyczące wszystkich usług ujętych 
w tej klasie, informacja o ww  usłu-
gach; 38: telekomunikacja, usługi 
agencji informacyjnych i  praso-
wych, usługi przesyłania informacji, 
przesyłanie informacji tekstowej, 
obrazowej, dźwiękowej i skompilo-
wanej w formie zapisu elektronicz-
nego oraz udostępnianie łączności 
do przesyłania takiej informacji po-
przez terminale komputerowe, sieci 
światłowodów, telefony, telegrafy, 
teleksy, telefaksy, radio, telewizję 
oraz urządzenia satelitarne, udo-
stępnianie łączności i  przekazu in-
formacji tekstowej, dźwiękowej 
i  obrazowej poprzez terminale 
komputerowe, oraz poprzez sieć 
światłowodów, udostępnianie po-
łączenia ze światową siecią kompu-
terową za  pośrednictwem teleko-
munikacji, wypożyczanie aparatury 
do  przesyłania informacji, usługi 
rozpowszechniania ogłoszeń elek-
tronicznych, usługi przydzielania 
dostępu i  obsługa poczty elektro-
nicznej i skrzynek mailowych, trans-
misje internetowe, udostępnianie 
portali internetowych, prowadze-
nie forum on-line, przydzielanie do-
stępu do  portali komunikacyjnych 
i informacyjnych, umożliwianie do-
stępu do portalu z informacjami fi-
nansowymi, gospodarczymi, gieł-
dowymi, podatkowymi, prawnymi 
oraz z komentarzami i poradami dla 
inwestorów, umożliwianie dostępu 
do  platformy internetowej używa-
nej do inwestowania na rynku wa-
lut, przydzielanie dostępu do  baz 
danych dostępnych przez Internet, 
udostępnianie środków łączności 
umożliwiających obsługę klienta 
przez Internet, obsługa telekonfe-
rencji, przesyłanie telekopii, wypo-
życzanie modemów, wypożyczanie 
urządzeń telekomunikacyjnych 
i  do  przesyłania informacji, usługi 
w  zakresie łączności telefonicznej, 
informacja o powyższych usługach 

(111) 267443 (180) 2032 07 26 Prawo przedłużono w części dla to-
warów: 9: urządzenia i  przyrządy: 
naukowe, żeglarskie, geodezyjne, 
fotograficzne, kinematograficzne, 
optyczne, wagowe, pomiarowe, sy-
gnalizacyjne, kontrolne, do ratowa-
nia życia, do celów dydaktycznych, 
urządzenia i  przyrządy elektryczne 
przewodzące, przełączające, trans-
formujące, akumulatorowe i kontro-
lno-sterujące, urządzenia do nagry-
wania, transmisji lub reprodukcji 
dźwięku lub obrazu, magnetyczne 
nośniki danych, płyty (dyski) z  na-
graniami, automaty sprzedające 
i mechanizmy do urządzeń urucha-
mianych przez wrzucenie monety, 

kasy sklepowe, maszyny liczące, 
sprzęt przetwarzający dane i  kom-
putery, urządzenia do  gaszenia 
ognia, karty bankowe, karty kredy-
towe, karty debetowe, karty płatni-
cze i karty identyfikacyjne, magne-
tycznie kodowane karty i  karty 
zawierające płytki obwodów scalo-
nych (smart cards - karty „inteligent-
ne”), karty z  pamięcią lub z  mi-
kroprocesorem, czytniki kart, 
programy komputerowe, oprogra-
mowanie komputerowe umożliwia-
jące kartom „inteligentnym” współ-
działanie z terminalami i czytnikami, 
aparatura elektroniczna do  weryfi-
kacji autentyczności kart banko-
wych, kart kredytowych, kart debe-
towych i kart płatniczych, programy 
komputerowe ładowane: programy 
komputerowe zapisane na chipach, 
dyskietkach, taśmach i  dyskach 
kompaktowych, programy kompu-
terowe aplikacyjne, programy kom-
puterowe narzędziowe, programy 
komputerowe systemu operacyjne-
go, oprogramowania do  zabezpie-
czenia składów danych oraz wyszu-
kiwania i  transmisji poufnych 
informacji klienta używanych przez 
osoby oraz instytucje bankowe i fi-
nansowe; 35: reklama, zarządzanie 
w  działalności handlowej, admini-
strowanie działalności handlowej, 
prace biurowe, specjalistyczne do-
radztwo i konsulting w zakresie or-
ganizowania i  prowadzenia działal-
ności gospodarczej, pomoc i usługi 
w zakresie organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą, przed-
siębiorstwami oraz przedsięwzięcia-
mi gospodarczymi i  handlowymi, 
usługi audytorskie, usługi księgowe 
i rachunkowe, doradztwo podatko-
we, prowadzenie ksiąg, przygoto-
wywanie zeznań podatkowych, 
analizy kosztów, informacja podat-
kowa, pośrednictwo w  zawieraniu 
transakcji handlowych, usługi doty-
czące franszyzy, usługi w  zakresie 
specjalistycznego doradztwa han-
dlowego i  gospodarczego, usługi 
pośrednictwa handlowego, usługi 
agencji importowo-eksportowych 
i  agencji handlowych, promocja 
sprzedaży towarów, organizowanie 
aukcji, badania i  poszukiwania 
w dziedzinie działalności gospodar-
czej, ekspertyzy w  dziedzinie dzia-
łalności gospodarczej, ekspertyzy 
opłacalności, usługi związane 
z  przenoszeniem przedsiębiorstw, 
usługi pozyskiwania, opracowywa-
nia i  udostępniania informacji 
o  działalności gospodarczej, czyn-
ności biurowe zawarte w tej klasie, 
usługi w  zakresie pośrednictwa 
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pracy, rekrutacji i  doboru perso-
nelu, doradztwo w  zakresie zarzą-
dzana personalnego i  kadrowego, 
organizowanie targów i  wystaw 
w celach handlowych lub reklamo-
wych, usługi w zakresie badania ryn-
ku i opinii publicznej, usługi wyko-
nywania prognoz ekonomicznych 
i analiz rynkowych, analizy kosztów, 
usługi w zakresie badań statystycz-
nych i  przeprowadzania wyceny 
działalności gospodarczej, opraco-
wywanie informacji statystycznych, 
sporządzanie wyciągów z kont, za-
rządzanie zbiorami informatyczny-
mi i  zbiorami danych w  systemach 
komputerowych, pozyskiwanie da-
nych do  komputerowych baz da-
nych, usługi systematyzacji, sorto-
wania i  kompilacji danych 
w komputerowych bazach danych, 
komputerowe zarządzanie plikami, 
wyszukiwanie informacji w bazach 
i  plikach komputerowych, usługi 
w zakresie reklamy i promocji, usługi 
public relations, usługi w  zakresie 
reklamy z  wykorzystaniem metod 
słownych, dźwiękowych, audiowi-
zualnych i  multimedialnych oraz 
za pośrednictwem sieci komputero-
wej, rozpowszechnianie materiałów 
reklamowych i  ofert reklamowych, 
rozpowszechnianie ogłoszeń rekla-
mowych, udostępnienie po-
wierzchni reklamowych i czasu re-
klamowego, usługi w  zakresie 
obsługi programów lojalnościo-
wych i programów promocyjnych, 
archiwizacja dokumentów meto-
dami elektronicznymi i tradycyjny-
mi; 36: ubezpieczenia, usługi finan-
sowe, usługi monetarne, usługi 
w zakresie majątku nieruchomego, 
usługi bankowe, pośrednictwo fi-
nansowe, kredyty gotówkowe, kre-
dyty samochodowe, kredyty hipo-
teczne, leasing finansowy, leasing 
operacyjny, leasing konsumencki, 
finansowanie zakupów na raty, le-
asing samochodów oraz innych 
środków trwałych, usługi ściągania 
należności, usługi skupu długów, 
usługi pośrednictwa w  zakresie 
kupna i  sprzedaży wierzytelności, 
windykacja należności, w tym win-
dykacja sądowa i komornicza, mo-
nitoring wierzytelności, usługi 
świadczeń emerytalnych, usługi 
funduszy emerytalno-rentowych, 
usługi finansowe dla emerytów, 
usługi w  zakresie lokat termino-
wych i  wkładów oszczędnościo-
wych, tworzenie, oferowanie i do-
radztwo w  zakresie programów 
i planów systematycznego oszczę-
dzania, usługi maklerskie, prowa-
dzenie kont depozytowych papie-

rów wartościowych, usługi 
w zakresie obrotu papierami war-
tościowymi, inwestowanie na ryn-
ku kapitałowym, rynku papierów 
wartościowych oraz na rynku nie-
ruchomości, dokonywanie opera-
cji kupna i  sprzedaży papierów 
wartościowych, notowania gieł-
dowe, usługi zarządzania aktywa-
mi finansowymi, zarządzane port-
felem na  zlecenie klienta, usługi 
doradztwa w zakresie obrotu pa-
pierami wartościowymi - raporty, 
analizy i  opracowania na  zamó-
wienie klienta, usługi pośrednic-
twa w  nabywaniu dużych pakie-
tów akcji w  trybie wezwania, 
usługi opracowywania prospek-
tów emisyjnych, usługi wprowa-
dzania akcji spółek do publiczne-
go obrotu, usługi pełnienia 
funkcji sponsora emisji, animato-
ra rynku oraz emitenta, usługi 
przygotowywania finansowych 
memorandów informacyjnych, 
usługi organizacji obrotu papiera-
mi wartościowymi spółek na ryn-
ku niepublicznym, wykonywanie 
czynności związanych z  emisją 
i obrotem papierami wartościowy-
mi, usługi gwarantowania emisji 
papierów wartościowych Ubezpie-
czenia, usługi finansowe, usługi 
monetarne, usługi w zakresie mająt-
ku nieruchomego, usługi bankowe, 
pośrednictwo finansowe, kredyty 
gotówkowe, kredyty samochodo-
we, kredyty hipoteczne, leasing fi-
nansowy, leasing operacyjny, le-
asing konsumencki, finansowanie 
zakupów na raty, leasing samocho-
dów oraz innych środków trwałych, 
usługi ściągania należności, usługi 
skupu długów, usługi pośrednictwa 
w  zakresie kupna i  sprzedaży wie-
rzytelności, windykacja należności, 
w tym windykacja sądowa i komor-
nicza, monitoring wierzytelności, 
usługi świadczeń emerytalnych, 
usługi funduszy emerytalno-rento-
wych, usługi finansowe dla emery-
tów, usługi w zakresie lokat termino-
wych i wkładów oszczędnościowych, 
tworzenie, oferowanie i doradztwo 
w zakresie programów i planów sys-
tematycznego oszczędzania, usługi 
maklerskie, prowadzenie kont de-
pozytowych papierów wartościo-
wych, usługi w  zakresie obrotu 
papierami wartościowymi, inwe-
stowanie na  rynku kapitałowym, 
rynku papierów wartościowych 
oraz na rynku nieruchomości, do-
konywanie operacji kupna 
i  sprzedaży papierów wartościo-
wych, notowania giełdowe, usługi 
zarządzania aktywami finansowy-
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mi, zarządzanie portfelem na  zle-
cenie klienta, usługi doradztwa 
w zakresie obrotu papierami war-
tościowymi - raporty, analizy 
i  opracowania na  zamówienie 
klienta, usługi pośrednictwa 
w nabywaniu dużych pakietów ak-
cji w trybie wezwania, usługi opra-
cowywania prospektów emisyj-
nych, usługi wprowadzania akcji 
spółek do publicznego obrotu, usłu-
gi pełnienia funkcji sponsora emisji, 
animatora rynku oraz emitenta, 
usługi przygotowywania finanso-
wych memorandów informacyj-
nych, usługi organizacji obrotu pa-
pierami wartościowymi spółek 
na  rynku niepublicznym, wykony-
wanie czynności związanych z emi-
sją i obrotem papierami wartościo-
wymi, usługi gwarantowania emisji 
papierów wartościowych (unde-
rwriting), pośrednictwo w  obrocie 
papierami wartościowymi, prowa-
dzenie rachunków maklerskich, na-
bywanie i zbywanie papierów war-
tościowych na  zlecenie osób 
trzecich, prowadzenie rozliczeń z ty-
tułu posiadania, nabycia lub zbycia 
papierów wartościowych, po-
średnictwo w  nabywaniu pakie-
tów akcji, usługi domów makler-
skich, wykonywanie ekspertyz 
i prognoz finansowych, analiza fi-
nansowa, doradztwo finansowe, 
świadczenie usług konsultacyjno
-doradczych w sprawach finanso-
wych, doradztwo inwestycyjne, 
usługi w  zakresie czynności po-
wierniczych, zarządzanie fundu-
szami powierniczymi, zarządza-
nie towarzystwami, funduszami 
inwestycyjnymi i  funduszami 
emerytalnymi, lokowanie powie-
rzonych pieniędzy w imieniu wła-
snym i  na  wspólny rachunek 
uczestników funduszów powier-
niczych, zbywanie jednostek 
uczestnictwa funduszy powierni-
czych, usługi prowadzenia indy-
widualnych kont emerytalnych, 
usługi dystrybucji jednostek to-
warzystwa funduszy inwestycyj-
nych, usługi udzielania i  obsługi 
kredytu na  zakup papierów war-
tościowych, zarządzanie powie-
rzonymi środkami pieniężnymi 
oraz innymi aktywami, usługi za-
rządzania ryzykiem, tworzenie 
i prowadzenie funduszy inwesty-
cyjnych i  powierniczych, usługi 
depozytowe i  kredytowe, usługi 
brokerskie, usługi clearingowe, 
usługi faktoringu, usługi w zakre-
sie kapitału powierniczego, akre-
dytywy, obsługi czeków podróż-
nych, prowadzenie rachunków 

bankowych, przyjmowanie wkła-
dów oszczędnościowych i  lokat 
terminowych, udzielanie oraz za-
ciąganie kredytów i  pożyczek, 
przeprowadzanie rozliczeń transak-
cji, wykonywanie operacji wekslo-
wych i  czekowych, dokonywanie 
transakcji i  przelewów elektronicz-
nych, przyjmowanie i dokonywanie 
lokat w bankach krajowych i zagra-
nicznych, przyjmowanie i udzielanie 
poręczeń i gwarancji bankowych, 
dokonywanie obrotu wartościami 
dewizowymi, przyjmowanie 
do depozytu przedmiotów, doku-
mentów i  papierów wartościo-
wych oraz udostępnianie skrytek 
sejfowych, organizowanie kon-
sorcjów bankowych, dokonywa-
nie obrotu wierzytelnościami, 
wykonywanie na  zlecenie innych 
banków określonych czynności 
bankowych, wykonywanie czyn-
ności powierniczych, wydawanie 
i obsługa kart płatniczych, wyko-
nywanie terminowych operacji fi-
nansowych, usługi operacji finan-
sowych związanych z  likwidacją 
przedsiębiorstw, wykonywanie 
czynności z  zakresu działalności 
ubezpieczeniowej, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, wycena akty-
wów ruchomych i nieruchomości, 
zarządzanie majątkiem, usługi 
agencji pośrednictwa w  obrocie 
nieruchomościami, usługi w  za-
kresie dzierżawy majątku nieru-
chomego, raporty, analizy i opra-
cowania na  zamówienie klienta 
w dziedzinie nieruchomości, wyna-
jem mieszkań i lokali komercyjnych, 
usługi administrowania nierucho-
mościami, usługi inwestycyjne zwią-
zane z nieruchomościami, usługi fi-
nansowe związane z  leasingiem, 
kupnem, sprzedażą, hipoteką, 
najmem i dzierżawą nieruchomo-
ści, usługi w  zakresie pozyskiwa-
nia i zakupu gruntu pod inwesty-
cje budowlane, finansowanie 
działalności deweloperskiej, or-
ganizowanie funduszy na cele do-
broczynne, sponsorowanie finan-
sowe, usługi doradcze dotyczące 
wszystkich usług ujętych w  tej 
klasie, informacja o ww  usługach; 
38: telekomunikacja, usługi agen-
cji informacyjnych i  prasowych, 
usługi przesyłania informacji, 
przesyłanie informacji tekstowej, 
obrazowej, dźwiękowej i skompi-
lowanej w  formie zapisu elektro-
nicznego oraz udostępnianie 
łączności do przesyłania takiej in-
formacji poprzez terminale kom-
puterowe, sieci światłowodów, 
telefony, telegrafy, teleksy, tele-
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faksy, radio, telewizję oraz urzą-
dzenia satelitarne, udostępnianie 
łączności i przekazu informacji tek-
stowej, dźwiękowej i obrazowej po-
przez terminale komputerowe, oraz 
poprzez sieć światłowodów, udo-
stępnianie połączenia ze  światową 
siecią komputerową za  pośrednic-
twem telekomunikacji, wypożycza-
nie aparatury do  przesyłania infor-
macji, usługi rozpowszechniania 
ogłoszeń elektronicznych, usługi 
przydzielania dostępu i  obsługa 
poczty elektronicznej i  skrzynek 
mailowych, transmisje internetowe, 
udostępnianie portali interneto-
wych, prowadzenie forum on-line, 
przydzielanie dostępu do  portali 
komunikacyjnych i informacyjnych, 
umożliwianie dostępu do  portalu 
z  informacjami finansowymi, go-
spodarczymi, giełdowymi, podat-
kowymi, prawnymi oraz z komenta-
rzami i  poradami dla inwestorów, 
umożliwianie dostępu do  platfor-
my internetowej używanej do  in-
westowania na  rynku walut, przy-
dzielanie dostępu do  baz danych 
dostępnych przez Internet, udo-
stępnianie środków łączności 
umożliwiających obsługę klienta 
przez Internet, obsługa telekonfe-
rencji, przesyłanie telekopii, wypo-
życzanie modemów, wypożyczanie 
urządzeń telekomunikacyjnych 
i  do  przesyłania informacji, usługi 
w  zakresie łączności telefonicznej, 
informacja o powyższych usługach 

(111) 267444 (180) 2032 07 26 Prawo przedłużono w  części dla 
towarów: 9: urządzenia i przyrzą-
dy: naukowe, żeglarskie, geode-
zyjne, fotograficzne, kinemato-
graficzne, optyczne, wagowe, 
pomiarowe, sygnalizacyjne, kon-
trolne, do ratowania życia, do ce-
lów dydaktycznych, urządzenia 
i  przyrządy elektryczne przewo-
dzące, przełączające, transformują-
ce, akumulatorowe i kontrolno-ste-
rujące, urządzenia do  nagrywania, 
transmisji lub reprodukcji dźwięku 
lub obrazu, magnetyczne nośniki 
danych, płyty (dyski) z  nagraniami, 
automaty sprzedające i  mechani-
zmy do urządzeń uruchamianych 
przez wrzucenie monety, kasy 
sklepowe, maszyny liczące, sprzęt 
przetwarzający dane i  kompute-
ry, urządzenia do gaszenia ognia, 
karty bankowe, karty kredytowe, 
karty debetowe, karty płatnicze 
i  karty identyfikacyjne, magne-
tycznie kodowane karty i  karty 
zawierające płytki obwodów sca-
lonych (smart cards - karty „inteli-
gentne”), karty z  pamięcią lub 
z mikroprocesorem, czytniki kart, 

programy komputerowe, opro-
gramowanie komputerowe 
umożliwiające kartom „inteligent-
nym” współdziałanie z terminalami 
i czytnikami, aparatura elektronicz-
na do  weryfikacji autentyczności 
kart bankowych, kart kredytowych, 
kart debetowych i kart płatniczych, 
programy komputerowe ładowa-
ne: programy komputerowe zapi-
sane na  chipach, dyskietkach, ta-
śmach i  dyskach kompaktowych, 
programy komputerowe aplikacyj-
ne, programy komputerowe narzę-
dziowe, programy komputerowe 
systemu operacyjnego, oprogramo-
wania do  zabezpieczenia składów 
danych oraz wyszukiwania i trans-
misji poufnych informacji klienta 
używanych przez osoby oraz in-
stytucje bankowe i finansowe; 35: 
reklama, zarządzanie w działalno-
ści handlowej, administrowanie 
działalności handlowej, prace biu-
rowe, specjalistyczne doradztwo 
i konsulting w zakresie organizo-
wania i  prowadzenia działalności 
gospodarczej, pomoc i  usługi 
w zakresie organizacji i zarządzania 
działalnością gospodarczą, przed-
siębiorstwami oraz przedsięwzię-
ciami gospodarczymi i  handlowy-
mi, usługi audytorskie, usługi 
księgowe i  rachunkowe, doradz-
two podatkowe, prowadzenie 
ksiąg, przygotowywanie zeznań 
podatkowych, analizy kosztów, 
informacja podatkowa, pośred-
nictwo w  zawieraniu transakcji 
handlowych, usługi dotyczące fran-
szyzy, usługi w  zakresie specjali-
stycznego doradztwa handlowego 
i  gospodarczego, usługi pośrednic-
twa handlowego, usługi agencji im-
portowo-eksportowych i  agencji 
handlowych, promocja sprzedaży 
towarów, organizowanie aukcji, 
badania i  poszukiwania w  dzie-
dzinie działalności gospodarczej, 
ekspertyzy w  dziedzinie działal-
ności gospodarczej, ekspertyzy 
opłacalności, usługi związane 
z  przenoszeniem przedsiębiorstw, 
usługi pozyskiwania, opracowy-
wania i  udostępniania informacji 
o działalności gospodarczej, czyn-
ności biurowe zawarte w tej klasie, 
usługi w  zakresie pośrednictwa 
pracy, rekrutacji i doboru persone-
lu, doradztwo w zakresie zarządza-
na personalnego i kadrowego, or-
ganizowanie targów i  wystaw 
w celach handlowych lub reklamo-
wych, usługi w  zakresie badania 
rynku i  opinii publicznej, usługi 
wykonywania prognoz ekono-
micznych i analiz rynkowych, ana-
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lizy kosztów, usługi w  zakresie 
badań statystycznych i  przepro-
wadzania wyceny działalności go-
spodarczej, opracowywanie infor-
macji statystycznych, sporządzanie 
wyciągów z  kont, zarządzanie 
zbiorami informatycznymi i zbiora-
mi danych w systemach kompute-
rowych, pozyskiwanie danych 
do  komputerowych baz danych, 
usługi systematyzacji, sortowania 
i kompilacji danych w komputero-
wych bazach danych, komputero-
we zarządzanie plikami, wyszuki-
wanie informacji w  bazach 
i  plikach komputerowych, usługi 
w  zakresie reklamy i  promocji, 
usługi public relations, usługi 
w  zakresie reklamy z  wykorzysta-
niem metod słownych, dźwięko-
wych, audiowizualnych i multime-
dialnych oraz za  pośrednictwem 
sieci komputerowej, rozpowszech-
nianie materiałów reklamowych 
i  ofert reklamowych, rozpo-
wszechnianie ogłoszeń reklamo-
wych, udostępnienie powierzchni 
reklamowych i czasu reklamowe-
go, usługi w  zakresie obsługi pro-
gramów lojalnościowych i  progra-
mów promocyjnych, archiwizacja 
dokumentów metodami elektro-
nicznymi i tradycyjnymi; 36: Ubez-
pieczenia, usługi finansowe, usłu-
gi monetarne, usługi w  zakresie 
majątku nieruchomego, usługi 
bankowe, pośrednictwo finanso-
we, kredyty gotówkowe, kredyty 
samochodowe, kredyty hipotecz-
ne, leasing finansowy, leasing 
operacyjny, leasing konsumencki, 
finansowanie zakupów na  raty, 
leasing samochodów oraz innych 
środków trwałych, usługi ściąga-
nia należności, usługi skupu dłu-
gów, usługi pośrednictwa w zakre-
sie kupna i sprzedaży wierzytelności, 
windykacja należności, w  tym win-
dykacja sądowa i komornicza, moni-
toring wierzytelności, usługi świad-
czeń emerytalnych, usługi funduszy 
emerytalno-rentowych, usługi fi-
nansowe dla emerytów, usługi w za-
kresie lokat terminowych i wkładów 
oszczędnościowych, tworzenie, ofe-
rowanie i doradztwo w zakresie pro-
gramów i planów systematycznego 
oszczędzania, usługi maklerskie, 
prowadzenie kont depozytowych 
papierów wartościowych, usługi 
w zakresie obrotu papierami warto-
ściowymi, inwestowanie na  rynku 
kapitałowym, rynku papierów war-
tościowych oraz na  rynku nieru-
chomości, dokonywanie operacji 
kupna i  sprzedaży papierów war-
tościowych, notowania giełdowe, 

usługi zarządzania aktywami fi-
nansowymi, zarządzanie portfe-
lem na  zlecenie klienta, usługi 
doradztwa w zakresie obrotu pa-
pierami wartościowymi - raporty, 
analizy i  opracowania na  zamó-
wienie klienta, usługi pośrednic-
twa w  nabywaniu dużych pakie-
tów akcji w  trybie wezwania, 
usługi opracowywania prospek-
tów emisyjnych, usługi wprowa-
dzania akcji spółek do  publiczne-
go obrotu, usługi pełnienia funkcji 
sponsora emisji, animatora rynku 
oraz emitenta, usługi przygoto-
wywania finansowych memoran-
dów informacyjnych, usługi orga-
nizacji obrotu papierami 
wartościowymi spółek na  rynku 
niepublicznym, wykonywanie 
czynności związanych z  emisją 
i obrotem papierami wartościowy-
mi, usługi gwarantowania emisji 
papierów wartościowych (unde-
rwriting), pośrednictwo w  obrocie 
papierami wartościowymi, prowa-
dzenie rachunków maklerskich, 
nabywanie i  zbywanie papierów 
wartościowych na  zlecenie osób 
trzecich, prowadzenie rozliczeń 
z  tytułu posiadania, nabycia lub 
zbycia papierów wartościowych, 
pośrednictwo w nabywaniu pakie-
tów akcji, usługi domów makler-
skich, wykonywanie ekspertyz 
i  prognoz finansowych, analiza fi-
nansowa, doradztwo finansowe, 
świadczenie usług konsultacyjno
-doradczych w sprawach finanso-
wych, doradztwo inwestycyjne, 
usługi w  zakresie czynności po-
wierniczych, zarządzanie fundu-
szami powierniczymi, zarządza-
nie towarzystwami, funduszami 
inwestycyjnymi i  funduszami 
emerytalnymi, lokowanie powie-
rzonych pieniędzy w imieniu wła-
snym i  na  wspólny rachunek 
uczestników funduszów powier-
niczych, zbywanie jednostek 
uczestnictwa funduszy powierni-
czych, usługi prowadzenia indy-
widualnych kont emerytalnych, 
usługi dystrybucji jednostek to-
warzystwa funduszy inwestycyj-
nych, usługi udzielania i  obsługi 
kredytu na  zakup papierów war-
tościowych, zarządzanie powie-
rzonymi środkami pieniężnymi 
oraz innymi aktywami, usługi za-
rządzania ryzykiem, tworzenie 
i prowadzenie funduszy inwesty-
cyjnych i  powierniczych, usługi 
depozytowe i  kredytowe, usługi 
brokerskie, usługi clearingowe, 
usługi faktoringu, usługi w zakre-
sie kapitału powierniczego, akre-



98 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 48/2022

dytywy, obsługi czeków podróż-
nych, prowadzenie rachunków 
bankowych, przyjmowanie wkła-
dów oszczędnościowych i lokat ter-
minowych, udzielanie oraz zaciąga-
nie kredytów i  pożyczek, 
przeprowadzanie rozliczeń transak-
cji, wykonywanie operacji wekslo-
wych i  czekowych, dokonywanie 
transakcji i  przelewów elektronicz-
nych, przyjmowanie i dokonywanie 
lokat w bankach krajowych i zagra-
nicznych, przyjmowanie i udzielanie 
poręczeń i  gwarancji bankowych, 
dokonywanie obrotu wartościami 
dewizowymi, przyjmowanie do de-
pozytu przedmiotów, dokumentów 
i papierów wartościowych oraz udo-
stępnianie skrytek sejfowych, orga-
nizowanie konsorcjów bankowych, 
dokonywanie obrotu wierzytelno-
ściami, wykonywanie na  zlecenie 
innych banków określonych czyn-
ności bankowych, wykonywanie 
czynności powierniczych, wydawa-
nie i obsługa kart płatniczych, wyko-
nywanie terminowych operacji fi-
nansowych, usługi operacji 
finansowych związanych z  likwida-
cją przedsiębiorstw, wykonywanie 
czynności z  zakresu działalności 
ubezpieczeniowej, pośrednictwo 
ubezpieczeniowe, wycena akty-
wów ruchomych i  nieruchomości, 
zarządzanie majątkiem, usługi 
agencji pośrednictwa w obrocie nie-
ruchomościami, usługi w  zakresie 
dzierżawy majątku nieruchomego, 
raporty, analizy i opracowania na za-
mówienie klienta w  dziedzinie nie-
ruchomości, wynajem mieszkań 
i lokali komercyjnych, usługi admini-
strowania nieruchomościami, usługi 
inwestycyjne związane z  nierucho-
mościami, usługi finansowe związa-
ne z  leasingiem, kupnem, sprzeda-
żą, hipoteką, najmem i  dzierżawą 
nieruchomości, usługi w  zakresie 
pozyskiwania i zakupu gruntu pod 
inwestycje budowlane, finansowa-
nie działalności deweloperskiej, 
organizowanie funduszy na  cele 
dobroczynne, sponsorowanie fi-
nansowe, usługi doradcze doty-
czące wszystkich usług ujętych w tej 
klasie, informacja o  ww  usługach; 
38: telekomunikacja, usługi agencji 
informacyjnych i prasowych, usługi 
przesyłania informacji, przesyłanie 
informacji tekstowej, obrazowej, 
dźwiękowej i skompilowanej w for-
mie zapisu elektronicznego oraz 
udostępnianie łączności do przesy-
łania takiej informacji poprzez termi-
nale komputerowe, sieci światłowo-
dów, telefony, telegrafy, teleksy, 

telefaksy, radio, telewizję oraz urzą-
dzenia satelitarne, udostępnianie 
łączności i  przekazu informacji tek-
stowej, dźwiękowej i obrazowej po-
przez terminale komputerowe, oraz 
poprzez sieć światłowodów, udo-
stępnianie połączenia ze  światową 
siecią komputerową za  pośrednic-
twem telekomunikacji, wypożycza-
nie aparatury do  przesyłania infor-
macji, usługi rozpowszechniania 
ogłoszeń elektronicznych, usługi 
przydzielania dostępu i  obsługa 
poczty elektronicznej i  skrzynek 
mailowych, transmisje internetowe, 
udostępnianie portali interneto-
wych, prowadzenie forum on-line, 
przydzielanie dostępu do portali ko-
munikacyjnych i  informacyjnych, 
umożliwianie dostępu do  portalu 
z  informacjami finansowymi, go-
spodarczymi, giełdowymi, podatko-
wymi, prawnymi oraz z  komenta-
rzami i  poradami dla inwestorów, 
umożliwianie dostępu do platformy 
internetowej używanej do inwesto-
wania na rynku walut, przydzielanie 
dostępu do baz danych dostępnych 
przez Internet, udostępnianie środ-
ków łączności umożliwiających 
obsługę klienta przez Internet, 
obsługa telekonferencji, przesyła-
nie telekopii, wypożyczanie mo-
demów, wypożyczanie urządzeń 
telekomunikacyjnych i do przesy-
łania informacji, usługi w zakresie 
łączności telefonicznej, informa-
cja o powyższych usługach 

(111) 268195 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości 
(111) 268218 (180) 2033 05 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 268219 (180) 2033 05 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 268225 (180) 2032 12 11 Prawo przedłużono w całości 
(111) 268363 (180) 2032 10 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 268364 (180) 2032 10 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 268365 (180) 2032 10 17 Prawo przedłużono w całości 
(111) 269321 (180) 2033 04 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 269426 (180) 2032 06 19 Prawo przedłużono w całości 
(111) 270159 (180) 2033 01 04 Prawo przedłużono w całości 
(111) 271165 (180) 2032 10 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 271807 (180) 2032 10 29 Prawo przedłużono w całości 
(111) 272251 (180) 2033 01 28 Prawo przedłużono w całości 
(111) 274690 (180) 2032 12 06 Prawo przedłużono w całości 
(111) 275623 (180) 2032 10 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 284059 (180) 2032 10 16 Prawo przedłużono w całości 
(111) 289704 (180) 2032 11 26 Prawo przedłużono w całości 
(111) 289787 (180) 2032 12 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 295630 (180) 2032 11 13 Prawo przedłużono w całości 
(111) 317903 (180) 2032 10 15 Prawo przedłużono w całości 
(111) 341710 (180) 2032 10 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 341711 (180) 2032 10 12 Prawo przedłużono w całości 
(111) 342333 (180) 2032 10 12 Prawo przedłużono w całości 
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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) 517100 U
(210) 522678 ZT9/2021
(210) 525014 U
(210) 526300 U
(210) 526303 U
(210) 526735 U
(210) 526904 ZT20/2021
(210) 531256 U
(210) 531706 U
(210) 532603 U
(210) 532619 U
(210) 532948 U
(210) 533322 U
(210) 533460 U
(210) 534537 U
(210) 535524 U
(210) 536228 U

(210) 536746 U
(210) 536747 U
(210) 537919 U
(210) 537921 U
(210) 541088 U
(210) 541014 U
(210) 541319 U
(210) 542380 U
(210) 544256 U
(210) 543193 U
(210) 541226 U
(210) 542872 U
(210) 542581 U
(210) 542582 U
(210) 542508 U
(210) 498858 U

DecYZJe o UMorZeniU postĘpoWania  
W spraWie UDZielenia praWa WYDane po 

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

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

(210) 411281 13/2013
(210) 535554 ZT52/2021
(210) 542507 ZT19/2022
(210) 542560 ZT21/2022
(210) 543066 ZT24/2022
(210) 543803 ZT26/2022
(210) 541538 ZT23/2022
(210) 544559 ZT31/2022
(210) 542428 ZT21/2022

(210) 540955 U
(210) 541056 U
(210) 541105 U
(210) 543105 U
(210) 543329 U
(210) 543557 U
(210) 543697 U
(210) 543698 U
(210) 543699 U

DecYZJe stWierDZaJące  
WYGaśniĘcie DecYZJi o UDZieleniU praWa

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

(210) 505765 51/2019
(210) 508571 41/2020
(210) 515025 41/2021
(210) 516056 41/2021
(210) 518569 44/2021
(210) 519685 43/2021
(210) 520303 43/2021
(210) 523137 35/2021
(210) 523386 42/2021
(210) 526612 39/2021

(210) 527340 44/2021
(210) 528914 41/2021
(210) 529360 41/2021
(210) 529683 44/2021
(210) 530317 35/2021
(210) 530320 35/2021
(210) 530591 44/2021
(210) 530823 35/2021
(210) 530834 41/2021
(210) 530835 41/2021

(210) 530883 39/2021
(210) 531123 43/2021
(210) 531547 35/2021
(210) 531623 35/2021
(210) 531910 42/2021
(210) 532100 43/2021
(210) 532260 37/2021
(210) 532433 44/2021
(210) 532479 44/2021
(210) 532616 38/2021
(210) 532751 44/2021
(210) 532856 44/2021
(210) 532879 37/2021
(210) 532894 45/2021
(210) 532936 40/2021
(210) 533103 42/2021
(210) 533144 43/2021
(210) 533145 43/2021
(210) 533146 43/2021
(210) 533310 45/2021
(210) 533365 41/2021
(210) 533400 39/2021
(210) 533411 39/2021
(210) 533554 41/2021
(210) 533558 41/2021
(210) 533591 40/2021
(210) 533683 44/2021

(210) 533869 41/2021
(210) 533880 41/2021
(210) 533886 41/2021
(210) 533985 41/2021
(210) 534019 41/2021
(210) 534076 41/2021
(210) 534100 42/2021
(210) 534149 42/2021
(210) 534192 42/2021
(210) 534209 42/2021
(210) 534241 43/2021
(210) 534244 42/2021
(210) 534303 43/2021
(210) 534393 45/2021
(210) 534450 44/2021
(210) 534534 44/2021
(210) 534746 44/2021
(210) 534790 45/2021
(210) 534890 44/2021
(210) 535023 45/2021
(210) 535033 45/2021
(210) 535050 44/2021
(210) 535070 44/2021
(210) 535175 45/2021
(210) 535221 45/2021
(210) 535250 45/2021
(210) 535306 45/2021

UnieWaŻnienie praWa

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

(111) 272226 Prawo unieważniono w całości  

WYGaśniĘcie praWa

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

(111) 127138 (141) 2013 10 04 Prawo wygasło w części dotyczą-
cej towarów i/lub usług: 25: odzież 
z  tworzyw sztucznych i  natural-
nych – bielizna osobista, bielizna 
przeciwpotowa, bielizna wchła-
niająca pot, kamizelki, kąpielówki, 
spodenki, koszule męskie, krawa-
ty, marynarki, mundury, kombi-
nezony dla narciarzy wodnych, 
odzież wodoodporna, czapki, 
kapelusze, kaptury do  ubrań, 
buty sznurowane, chodaki, ka-
losze, obuwie sportowe; 35: or-
ganizowanie wystaw w  celach 
handlowych lub reklamowych; 
41: prowadzenie usług w  zakre-
sie: prowadzenia kursów edu-
kacyjnych korespondencyjnych 
dotyczących sportów wodnych, 
rekreacji, rozrywki, użytkowania 
obiektów sportowych, organizo-
wania widowisk, organizacji wy-
poczynku, organizacji zawodów 
i  turniejów sportowych; 42: pro-
wadzenie usług w  zakresie: do-
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radztwa zawodowego, eksploata-
cji campingów, usług hotelarskich, 
usług kawiarnianych i restauracyj-
nych, testowanie materiałów dla 
jednostek pływających  

(111) 136449 (141) 2021 02 15 Prawo wygasło w całości 
(111) 158693 (141) 2021 02 15 Prawo wygasło w całości 
(111) 161907 (141) 2021 02 15 Prawo wygasło w całości 
(111) 191608 (141) 2011 08 10 Prawo wygasło w całości 
(111) 204014 (141) 2013 01 31 Prawo wygasło w całości 

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) 045392 A  Wykreślono: STYROLUTION EUROPE GMBH, 
Frankfurt am Main, Niemcy; Wpisano: INEOS STYROLUTION GmbH, 
Frankfurt am Main, Niemcy 

(111) 078737 A  Wykreślono: MALHOTRA SHAVING PRODUCTS 
PRIVATE LIMITED, HAJDERABAD, Indie; Wpisano: Laser Shaving (In-
dia) Private Limited, Hyderabad, Indie 

(111) 114649 A  Wykreślono: EDIPRESSE POLSKA S A , Warsza-
wa, Polska 010304264; Wpisano: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
931051710 

(111) 118732 A  Wykreślono: MARKARTUR Artur Czajkowski, 
Zadębie, Polska 430401306; Wpisano: Andrzej Czajkowski, Zadę-
bie, Polska 

(111) 132333 A  Wykreślono: MARKARTUR Artur Czajkowski, 
Zadębie, Polska 430401306; Wpisano: Artur Czajkowski, Zadębie, 
Polska 

(111) 135640 A  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcji 
Lodów „KORAL” Józef Koral Spółka Jawna, Limanowa, Polska 
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW 
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069 

(111) 147202 A  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcji Lo-
dów „KORAL”-Józef Koral Spółka Jawna, 34-600 Limanowa ul  Fa-
bryczna 5, Polska; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LO-
DÓW KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069 

(111) 160589 A  Wykreślono: MARKARTUR Artur Czajkowski, 
Zadębie, Polska 430401306; Wpisano: Artur Czajkowski, Zadębie, 
Polska 

(111) 162768 A  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcji 
Lodów „KORAL”-Józef Koral Spółka Jawna, Limanowa, Polska 
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW 
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069 

(111) 163490 A  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcji 
Lodów „KORAL”-Józef Koral Spółka Jawna, Limanowa, Polska 
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW 
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069 

(111) 163491 A  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcji 
Lodów „KORAL”- Józef Koral Spółka Jawna, Limanowa, Polska 
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW 
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069 

(111) 164610 A  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcji 
Lodów „KORAL” Józef Koral Spółka Jawna, Limanowa, Polska 
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW 
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069 

(111) 164921 A  Wykreślono: „EDIPRESSE POLSKA” Spółka Ak-
cyjna, Warszawa, Polska 010304264; Wpisano: BURDA MEDIA POL-
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, 
Polska 931051710 

(111) 169648 A  Wykreślono: „TOYA TM” Sp  z o o , Łódź, Polska; 
Wpisano: „TOYA”-SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Łódź, Polska 004274906 

(111) 171129 A  Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów 
„KORAL” Józef Koral Spółka Jawna, Limanowa, Polska 490006069; 
Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL SPÓŁ-
KA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069 

(111) 171803 A  Wykreślono: EDIPRESSE POLSKA Spółka Akcyj-
na, Warszawa, Polska 010304264; Wpisano: BURDA MEDIA POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 931051710 

(111) 179406 A  Wykreślono: LG HAUSYS, LTD , Seoul, Korea Po-
łudniowa; Wpisano: LX HAUSYS, LTD , Seul, Korea Południowa 

(111) 196473 A  Wykreślono: EDIPRESSE POLSKA S A , Warsza-
wa, Polska 010304264; Wpisano: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
931051710 

(111) 196474 A  Wykreślono: EDIPRESSE POLSKA S A , Warsza-
wa, Polska 010304264; Wpisano: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
931051710 

(111) 201928 A  Wykreślono: EDIPRESSE POLSKA S A , Warsza-
wa, Polska 010304264; Wpisano: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
931051710 

(111) 203096 A  Wykreślono: EDIPRESSE POLSKA S A , Warsza-
wa, Polska 010304264; Wpisano: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
931051710 

(111) 209481 A  Wykreślono: EDIPRESSE POLSKA Spółka Akcyj-
na, Warszawa, Polska 010304264; Wpisano: BURDA MEDIA POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 931051710 

(111) 213183 A  Wykreślono: COL-WAY M TUREK, J ZYCH SPÓŁ-
KA JAWNA, Koleczkowo, Polska 221563660; Wpisano: COLWAY  
J  ZYCH, N  ZYCH SPÓŁKA JAWNA, Koleczkowo, Polska 221563060 

(111) 214387 A  Wykreślono: Edipresse Polska Spółka Akcyjna, 
Warszawa, Polska 010304264; Wpisano: BURDA MEDIA POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 931051710 

(111) 219669 A  Wykreślono: DENTAL NOBILE Centrum Sto-
matologii Ewa Piesiewicz, Piaseczno, Polska 016191878; Wpisano: 
Dental Nobile Clinic Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością, 
Piaseczno, Polska 52219496800000 

(111) 219971 A  Wykreślono: EDIPRESSE POLSKA Spółka Akcyj-
na, Warszawa, Polska 010304264; Wpisano: BURDA MEDIA POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 931051710 
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(111) 226283 A  Wykreślono: KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA, Modl-
nica, Polska 120154871; Wpisano: SPAR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Rzeszów, Polska 011915633 

(111) 226284 A  Wykreślono: KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA, Modl-
nica, Polska 120154871; Wpisano: SPAR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Rzeszów, Polska 011915633 

(111) 226293 A  Wykreślono: KEFIREK SPÓŁKA AKCYJNA, Modl-
nica, Polska 120154871; Wpisano: SPAR POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Rzeszów, Polska 011915633 

(111) 241445 H  Wykreślono: „Przedłużono prawo ochronne 
do dnia 2030 08 11” 

(111) 241446 H  Wykreślono: „Przedłużono prawo ochronne 
do dnia 2030 08 11” 

(111) 243528 H  Wykreślono: „Przedłużono prawo ochronne 
do dnia 2030 08 11” 

(111) 244882 A  Wykreślono: EDIPRESSE POLSKA Spółka Akcyj-
na, Warszawa, Polska 010304264; Wpisano: BURDA MEDIA POLSKA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 931051710 

(111) 250901 A  Wykreślono: LG HAUSYS, LTD , SEUL, Korea Po-
łudniowa; Wpisano: LX HAUSYS, LTD , Seul, Korea Południowa 

(111) 251907 A  Wykreślono: INTERSERVIS Spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością, Łódź, Polska 470517762; Wpisano: PTAK 
WARSAW EXPO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Nadarzyn, Polska 366965350 

(111) 257588 A  Wykreślono: CANAL+ CYFROWY SPÓŁKA 
Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 
013241191; Wpisano: ENDEMOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012764403 

(111) 259728 A  Wykreślono: ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR 
SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Umienino-Łubki, Polska 140846346; Wpisano: ZA-
KŁADY MIĘSNE PEKLIMAR 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Uniszki-Cegielnia, Polska 140846346 

(111) 259921 A  Wykreślono: TOMASZEWSKI ADAM ATOM-
TOMSKI, Warszawa, Polska 141485873; Wpisano: XICORR WATCHES 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 385588118 

(111) 268279 A  Wykreślono: DEWELOPART FIDELIS SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Wrocław, Polska 021494193; Wpisano: DEWELOPART SPÓŁ-
KA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 
021494193 

(111) 270461 A  Wykreślono: ZŁOTA KACZKA SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140373793; 
Wpisano: „THE BEER STORE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140373793 

(111) 271843 A  Wykreślono: FORTIS PHARMACEUTICALS SPÓŁ-
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
TOWA, Zawiercie, Polska 242982234; Wpisano: FORTIS PHARMA-
CEUTICALS SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Katowice, Polska 242982234 

(111) 279978 A  Wykreślono: TATARA EWA E&G SOLUTIONS, 
Bochnia, Polska 122845651; Wpisano: DOBRE ZAWSZE WRACA MA-
CIEJ CISZKOWICZ, Kraków, Polska 386944986 

(111) 282641 A  Wykreślono: KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870363980; Wpisano: KRAJOWA 
GRUPA SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870363980 

(111) 286328 A  Wykreślono: EWA TATARA, E&G SOLUTIONS, 
Bochnia, Polska 122845651; Wpisano: DOBRE ZAWSZE WRACA MA-
CIEJ CISZKOWICZ, Kraków, Polska 386944986 

(111) 288052 A  Wykreślono: BODY CHIEF SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 369298976; Wpi-
sano: BODY CHIEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Wysogotowo, Polska 369298976 

(111) 288823 A  Wykreślono: KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870363980; Wpisano: KRAJOWA 
GRUPA SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 870363980 

(111) 290785 A  Wykreślono: MEDAXEM SPÓŁKA AKCYJNA, 
Warszawa, Polska 146869472; Wpisano: DENTAL DEVELOPMENT 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol-
ska 142129778 

(111) 291181 A  Wykreślono: FLASHCOM SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goszcza, Polska 121499980; Wpi-
sano: FLASHCOM SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Kraków, Polska 121499980 

(111) 292356 A  Wykreślono: COL-WAY M  TUREK J  ZYCH 
SPÓŁKA JAWNA, Koleczkowo, Polska; Wpisano: COLWAY J  ZYCH,  
N  ZYCH SPÓŁKA JAWNA, Koleczkowo, Polska 221563060 

(111) 304715 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) 304715 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 307316 A  Wykreślono: PORTA KMI POLAND SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Bolszewo, Polska 190542423; Wpisano: PORTA KMI POLAND 
SPÓŁKA AKCYJNA, Bolszewo, Polska 190542423 

(111) 307317 A  Wykreślono: PORTA KMI POLAND SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Bolszewo, Polska 190542423; Wpisano: PORTA KMI POLAND 
SPÓŁKA AKCYJNA, Bolszewo, Polska 190542423 

(111) 307318 A  Wykreślono: PORTA KMI POLAND SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
WA, Bolszewo, Polska 190542423; Wpisano: PORTA KMI POLAND 
SPÓŁKA AKCYJNA, Bolszewo, Polska 190542423 

(111) 307935 A  Wykreślono: FUNDACJA SIEPOMAGA, Poznań, 
Polska 301929504; Wpisano: FUNDACJA RATUJEMYZWIERZAKI PL, 
Poznań, Polska 38508757 

(111) 307936 A  Wykreślono: FUNDACJA SIEPOMAGA, Poznań, 
Polska 301929504; Wpisano: FUNDACJA RATUJEMYZWIERZAKI PL, 
Poznań, Polska 38508757 

(111) 309887 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) 309887 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 312054 A  Wykreślono: INTERSERVIS SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 470517762; Wpisano: 
PTAK WARSAW EXPO SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ, Nadarzyn, Polska 366965350 

(111) 314385 A  Wykreślono: ADAM STANISŁAW KUBARSKI, Kle-
cza Dolna, Polska; Wpisano: AKARDO SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowi-
ce, Polska 385384350 

(111) 317556 A  Wykreślono: BODY CHIEF SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 369298976; Wpi-
sano: BODY CHIEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
ŚCIĄ, Wysogotowo, Polska 369298976 
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(111) 319718 A  Wykreślono: WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA, 
Wrocław, Polska 932629535; Wpisano: GI GROUP POLAND SPÓŁKA 
AKCYJNA, Warszawa, Polska 932629535 

(111) 319719 A  Wykreślono: WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA, 
Wrocław, Polska 932629535; Wpisano: GI GROUP POLAND SPÓŁKA 
AKCYJNA, Warszawa, Polska 93262953500000 

(111) 326881 A  Wykreślono: ENERGY 2000 SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Przytkowice, Polska 070883960; Wpisano: ENERGY-
LANDIA GOCZAŁ FAMILY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator, Polska 
070883960 

(111) 326888 A  Wykreślono: ENERGY 2000 SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Przytkowice, Polska 070883960; Wpisano: ENERGY-
LANDIA GOCZAŁ FAMILY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator, Polska 
070883960 

(111) 326889 A  Wykreślono: ENERGY 2000 SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Przytkowice, Polska 070883960; Wpisano: ENERGY-
LANDIA GOCZAŁ FAMILY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator, Polska 
070883960 

(111) 327373 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) 327373 A  Wykreślono: PLAY 3GNS SPÓŁKA Z  OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141972930; 
Wpisano: P4 SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa, Polska 015808609 

(111) 331791 A  Wykreślono: YOSHI SPÓŁKA AKCYJNA, Cho-
rzów, Polska; Wpisano: YOSHI INNOVATION SPÓŁKA AKCYJNA, Cho-
rzów, Polska 140538834 

(111) 341078 A  Wykreślono: PIOTR SZYMAŃSKI, BENETEX F H , 
Poznań, Polska 630401702; Wpisano: BENETEX SPÓŁKA Z OGRANI-
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 522443377 

(111) 341402 A  Wykreślono: KRZYSZTOF BARTNIK, IMKER, Za-
mość, Polska 060169637; Wpisano: IMKER SPÓŁKA Z OGRANICZO-
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zamość, Polska 521893569 

(111) 349430 A  Wykreślono: ENERGY 2000 SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Przytkowice, Polska 070883960; Wpisano: ENERGY-
LANDIA GOCZAŁ FAMILY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator, Polska 
070883960 

(111) 350274 A  Wykreślono: ENERGY 2000 SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Przytkowice, Polska 070883960; Wpisano: ENERGY-
LANDIA GOCZAŁ FAMILY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator, Polska 
070883960 

(111) 350275 A  Wykreślono: ENERGY 2000 SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Przytkowice, Polska 070883960; Wpisano: ENERGY-
LANDIA GOCZAŁ FAMILY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator, Polska 
070883960 

(111) 350276 A  Wykreślono: ENERGY 2000 SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Przytkowice, Polska 070883960; Wpisano: ENERGY-
LANDIA GOCZAŁ FAMILY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator, Polska 
070883960 

(111) 350278 A  Wykreślono: ENERGY 2000 SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Przytkowice, Polska 070883960; Wpisano: ENERGY-
LANDIA GOCZAŁ FAMILY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator, Polska 
070883960 

(111) 350279 A  Wykreślono: ENERGY 2000 SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Przytkowice, Polska 070883960; Wpisano: ENERGY-
LANDIA GOCZAŁ FAMILY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator, Polska 
070883960 

(111) 350414 A  Wykreślono: ENERGY 2000 SPÓŁKA Z  OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA KO-
MANDYTOWA, Przytkowice, Polska 070883960; Wpisano: ENERGY-
LANDIA GOCZAŁ FAMILY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator, Polska 
070883960 

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) 909972 (540) OSA (511) 3, 5
(732) Galenica AG, Untermattweg 8, CH-3027 Bern (CH)
(151) 2022 02 25 (441) 2022 04 04 (581) 2022 03 17

(111) 1010183 (540) Moodle (511) 41
(732) Moodle Pty Ltd,  
First Floor, 20 Kings Park Road West Perth WA 6005 (AU)
(151) 2022 03 01 (441) 2022 04 04 (581) 2022 03 17

(111) 1355166 (540) Lira CLINICAL
(531) CFE: 01 13 01, 27 05 10 (511) 3
(732) Lira Cosmeceutical, Inc ,  
6938 Sierra Court Dublin CA 94568 (US)
(151) 2022 03 02 (441) 2022 04 04 (581) 2022 03 17

(111) 1577151 (540) CONFY
(531) CFE: 02 09 04, 26 01 05, 27 03 02, 29 01 04 (511) 3, 5, 16
(732) ALTUNKAYA İNŞAAT NAKLİYAT GIDA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,  
4  Organize Sanayi Bölgesi, Nolu Cadde, No; 8 Şehitkamil,  
TR-83409 Gaziantep (TR)
(151) 2021 11 11 (441) 2022 04 04 (581) 2022 03 17

(111) 1602601 (540) INTERPADEL
(531) CFE: 26 01 06, 26 04 05, 27 05 01, 29 01 13 (511) 35, 41
(732) MAASEIDE PROMOTION AS,  
c/o Trim Towers Larsamyrå 18, N-4313 SANDNES (NO)
(151) 2022 02 23 (441) 2022 04 04 (581) 2022 03 17

(111) 1611613 (540) NOVA (511) 10
(732) FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED,  
15 Maurice Paykel Place, East Tamaki Auckland 2013 (NZ)
(151) 2022 02 25 (441) 2022 04 04 (581) 2022 03 17

(111) 1642995 (540) Z
(531) CFE: 01 15 03, 27 03 12, 27 05 02 (511) 25
(732) ÏD Group, 162 boulevard de Fourmies, F-59100 ROUBAIX (FR)
(151) 2022 02 28 (441) 2022 04 04 (581) 2022 03 17

(111) 1649093 (540) FLEBOXAR (511) 3, 5
(732) VITACARE INTERNATIONAL, SIA,  
Meldru iela 78, Salaspils, LV-2121 Salaspils nov  (LV)
(151) 2021 03 02 (441) 2022 03 28 (581) 2022 03 10
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(111) 1649138 (540) MACCAFERRI (511) 19
(732) OFFICINE MACCAFERRI S p A ,  
Via Kennedy 10, I-40069 Zola Predosa (BO) (IT)
(151) 2021 10 19 (441) 2022 03 28 (581) 2022 03 10

(111) 1649146 (540) CON SOC
(531) CFE: 03 05 03, 05 07 06, 24 03 07, 27 05 01, 29 01 12 (511) 30
(732) Le, Cuong, 16702 Mystic Harbor LnHouston, TX 77095 (US)
(151) 2021 10 30 (441) 2022 03 28 (581) 2022 03 10

(111) 1649172 (540) INEGVA (511) 9, 20, 35
(732) TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU «INEGVA»,  
vul  Bukova 40, Kharkiv 61051 (UA)
(151) 2021 10 13 (441) 2022 03 28 (581) 2022 03 10

(111) 1649317 (540) SCHEDRO
(531) CFE: 26 04 06, 27 01 01, 29 01 12 (511) 29, 30
(732) SCHEDRO GROUP LTD,  
113 ARCH  MAKARIOU AVENUE III, 1st floor, CY-3021 LIMASSOL (CY)
(151) 2022 01 20 (441) 2022 03 28 (581) 2022 03 10

(111) 1649351 (540) MAXWELL LEADERSHIP (511) 28
(732) The John Maxwell Company, LLC,  
Suite 100, 2055 Sugarloaf Circle Duluth, GA 30097 (US)
(151) 2022 01 21 (441) 2022 03 28 (581) 2022 03 10

(111) 1649362 (540) Diasens lab
(531) CFE: 26 05 01, 27 05 01, 29 01 12 (511) 9, 42
(732) Proizvodstvennoe unitarnoe predpriyatie „Diasens”,  
r-n d  Bolshoe Stiklevo, d  40, korp  1, pom  22,  
Novodvorskiy s/s, Minskaya obl  223060 Minskiy r-n (BY)
(151) 2021 12 24 (441) 2022 03 28 (581) 2022 03 10

(111) 1650084 
(531) CFE: 26 07 25 (511) 7
(732) Jiangsu Victor Machinery Co , Ltd ,  
NO  288 Xitang Road, Tangqiao Town, Zhangjiagang City, Suzhou, 
Jiangsu Province (CN)
(151) 2021 12 21 (441) 2022 04 04 (581) 2022 03 17

(111) 1650099 (540) Cacaolat
(531) CFE: 26 04 18, 27 05 01, 29 01 13 (511) 30
(732) GRUPO CACAOLAT, S L ,  
Avda  Francesc Macia, 225-233,  
E-08924 SANTA COLOMA DE GRAMANET (Barcelona) (ES)
(151) 2021 12 15 (441) 2022 04 04 (581) 2022 03 17

(111) 1650124 
(531) CFE: 28 03 00 (511) 3
(732) HAIKOU DENDROBIUM ASSOCIATION,  
Block F, 8th Floor, Huanhai International Building,  
No  15 Jinmao West Road, Longhua District, Haikou City,  
Hainan Province (CN)
(151) 2021 12 23 (441) 2022 04 04 (581) 2022 03 17

(111) 1650230 (540) Dr  DEVIL PUSH PULL
(531) CFE: 01 15 09, 25 05 01, 27 05 10, 29 01 14 (511) 3, 5, 16, 35, 38
(732) Tomil s r o ,  
Gen  Svatoně 149, CZ-566 01 Vysoké Mýto,  
Litomyšlské Předměstí (CZ)
(151) 2021 07 14 (441) 2022 04 04 (581) 2022 03 17

(111) 1650396 (540) LITTLE COFA
(531) CFE: 27 05 01 (511) 21
(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 04 04 (581) 2022 03 17
(111) 1650405 (540) CAPTUM (511) 9
(732) Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH,  
Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen (DE)
(151) 2022 01 20 (441) 2022 04 04 (581) 2022 03 17
(111) 1650494 (540) ALEZEB (511) 5
(732) Egis Gyógyszergyár Zrt ,  
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest (HU)
(151) 2021 11 10 (441) 2022 04 04 (581) 2022 03 17

(111) 1650495 (540) ZELOB (511) 5
(732) Egis Gyógyszergyár Zrt ,  
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest (HU)
(151) 2021 11 10 (441) 2022 04 04 (581) 2022 03 17

(111) 1650497 (540) SUSPIR (511) 5
(732) Egis Gyógyszergyár Zrt ,  
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest (HU)
(151) 2021 11 10 (441) 2022 04 04 (581) 2022 03 17

(111) 1650498 (540) NEVEAZUX (511) 5
(732) Egis Gyógyszergyár Zrt ,  
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest (HU)
(151) 2021 11 10 (441) 2022 04 04 (581) 2022 03 17

(111) 1650757 (540) Yahua
(531) CFE: 26 03 01, 27 05 08, 28 03 00 (511) 1
(732) Sichuan Yahua Industrial Group Co , Ltd ,  
NO  99, South Yongxing Avenue, Economic Development Zone, 
Yaan City 625000 Sichuan Province (CN)
(151) 2021 12 06 (441) 2022 04 04 (581) 2022 03 17

(111) 1650999 (540) Jona
(531) CFE: 03 07 03, 27 05 01, 29 01 03 (511) 29
(732) INTERNATIONAL FRES FOOD DOO,  
s  Vrapciste, Ul  100 br  1, Vrapciste (MK)
(151) 2021 11 09 (441) 2022 04 04 (581) 2022 03 17

(111) 1651025 (540) GLOBAL TRADE FINANCE
(531) CFE: 24 17 25, 27 01 01, 27 05 01 (511) 36, 42, 45
(732) Global Trade Finance GmbH,  
Rainerstraße 14, A-4020 Linz (AT)
(151) 2021 11 28 (441) 2022 04 04 (581) 2022 03 17

(111) 1651064 (540) DESERTEUR (511) 32, 33
(732) Bonsels & Bibo KG,  
Eberbacher Str  5, 65375 Oestrich-Winkel (DE)
(151) 2021 12 30 (441) 2022 04 04 (581) 2022 03 17
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